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INFORMAȚII EMITENT 
 

INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR 

Tipul raportului Raport Semestrial – S1 2022  

Pentru exercițiul financiar 01.01.2022 – 30.06.2022 

Data publicării raportului 05.09.2021 

Conform Anexa 14 la Regulamentul ASF 5/2018 

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, Bucharest 

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE 

Capital subscris și vărsat 13.300.000 lei 

Piața pe care se tranzacționează valorile 
mobiliare 

SMT-AeRO Premium 

Număr total acțiuni 66.500.000 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 interimare la 30 iunie 2022, prezentate în paginile următoare nu sunt 
auditate. 

 

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

Stimați acționari, 

Am încheiat prima jumătate a anului 2022 cu rezultate în linie 
cu așteptările noastre, înregistrând venituri totale din 
exploatare de 15,3 milioane de lei, o creștere cu 16% față de 
aceeași perioadă a anului trecut și profit net de 2,6 milioane de 
lei, mai mult decât dublu față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Cifra de afaceri s-a ridicat la 10,7 milioane de lei în 
primele șase luni ale anului, o creștere de 15%, în principal 
datorită creșterii ponderii contractelor de servicii pentru 
securitate cibernetică.  

În sectorul IT, primul semestru al anului este întotdeauna mai 
puțin performant, cea mai mare parte a veniturilor și a 
profitului fiind generate în al doilea semestru al anului când 
majoritatea bugetelor pentru anul în curs sunt încă 
neconsumate. Prin urmare, având în vedere rezultatele 
înregistrate în S1 2022, păstrăm țintele stabilite pentru bugetul 
de venituri și cheltuieli pe 2022 care, preconizează venituri totale de 43,9 milioane de lei, cifră de 
afaceri de 40 de milioane de lei și profit net de 10,1 milioane de lei.  

Anul acesta am reușit deja să înclinăm balanța activității noastre înspre solicitările de servicii de 
securitate cibernetică, principala noastră linie de business. Astfel, în primele șase luni din 2022, 
serviciile de securitate cibernetică au contribuit cu 5,8 milioane de lei, implementarea soluțiilor 
de securitate cibernetică a contribuit cu 3 milioane de lei, în timp ce vânzările de echipamente 
au adus venituri de 2 milioane de lei.  

Creșterea vânzărilor de servicii de securitate cibernetică reprezintă un aspect extrem de 
important, deoarece acestea au o rată ridicată de profit comparativ cu soluțiile de securitate 
cibernetică. În această perioadă, am avut parte de o creștere a numărului de contracte recurente, 
dar și la nivel de clienți noi, reușind să câștigăm opt clienți noi în S1 2022. Clienții Safetech 
Innovations s-au orientat către serviciile de securitate cibernetică pentru creșterea nivelului de 
protecție, dar și pentru identificarea vulnerabilităților și riscurilor și realizarea de evaluări de 
conformitate, urmând ca investițiile să fie efectuate după elaborarea planurilor de măsuri 
rezultate în urma acestor activități. Tot mai mulți clienți investesc în soluții de securitate 
cibernetică doar în baza unui plan de măsuri.  

Atacurile cibernetice au început să aibă o frecvență din ce în ce mai mare, reprezentând una 
dintre componentele războiului hibrid care se desfășoară între diverse state, la nivel regional sau 
chiar global. Recent, instituții cheie din țări precum Norvegia, Israel, Albania și Lituania au fost 
victime ale unor atacuri cibernetice, activitatea acestora fiind afectată pe o perioadă de până la 
câteva zile, impactul negativ asupra administrației publice și chiar a economiei fiind dificil de 
cuantificat. De asemenea, companii din majoritatea statelor sunt expuse riscului atacurilor 
cibernetice, care pot aduce pierderi financiare directe, inclusiv insolvența, dar și indirecte, prin 
scăderea capitalului de imagine și pierderea încrederii clienților și partenerilor. Nu în ultimul rând, 
observăm astfel de amenințări în creștere și în cazul companiilor listate la bursă, inclusiv cele 
listate la Bursa de Valori București, întrucât emitenții locali încep și ei să raporteze atacurile 
cibernetice pe care le-au avut de înfruntat. 

La nivelul anului 2021, percepția afacerilor locale asupra acestui fenomen era încă extrem de 
scăzută comparativ cu alte țări din Europa. Într-un studiu publicat de ESET în 2021 cu privire la 24 
de țări europene care au implementate cele mai bune practici de securitate cibernetică 
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(European Cybersecurity Index), România a ocupat ultimul loc, având multe lucruri de 
îmbunătățit în această direcție. La polul opus, pe primele trei locuri s-au situat Portugalia, Lituania 
și Slovacia. 

Prin urmare, ne așteptăm ca solicitările în direcția serviciilor de securitate cibernetică să își 
continue trendul ascendent, aspect care va contribui semnificativ la creșterea cifrei de afaceri a 
companiei, precum și a profitabilității. 

În ceea ce privește echipa noastră, la momentul publicării rezultatelor aferente T1 2022, 
menționam că ne confruntăm cu dificultăți cauzate în principal de faptul că piața muncii din 
domeniul securității cibernetice a devenit extrem de dinamică și competitivă, aspect care se 
menține și la finalul S1. Companiile antreprenoriale se află în situația în care trebuie să concureze 
la același nivel cu marile companii în ceea ce privește angajarea și retenția personalului cheie, 
acestea din urmă oferind angajaților, pe lângă pachete financiare extrem de motivante, și 
programe de tip stock option plan.  

Având în vedere contextul de mai sus, încă de la finalul anului 2021 am inițiat demersuri formale 
cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vederea armonizării legislației pieței de capital cu 
cea aplicabilă societăților nelistate. Ne dorim ca legislația să fie actualizată astfel încât să fie 
permisă donarea de acțiuni de către fondatori către companie și în cazul companiilor listate, 
pentru a putea fi implementate programe de tip stock option plan. Eu și Paul Rusu ne dorim să 
implementăm astfel de programe, care să aibă la bază acțiuni donate de noi către Safetech 
Innovations. Până la acest moment nu avem un răspuns oficial din partea ASF cu privire la 
solicitarea noastră, dar suntem încrezători în demersul nostru, pe care îl considerăm fundamental 
diferit de celelalte metode prin care pot fi implementate astfel de programe, prin faptul că un 
anumit procent din acțiunile deținute de către noi vor ajunge în final la angajații companiei, cei 
care contribuie zi de zi la creșterea acesteia.  

Până când vom primi un răspuns oficial din partea ASF la solicitarea noastră, am demarat un 
program de recompensare de tip stock option plan. Acesta se va desfășura în perioada 2022-2024 
și are ca obiectiv acordarea de acțiuni către angajații, administratorii sau directorii companiei în 
scopul motivării și retenției acestora. În cadrul programului va fi acordat un număr determinat de 
acțiuni, maximum 10% din totalul capitalului social al Safetech Innovations. Pentru a putea 
implementa acest program am inițiat răscumpărarea de către companie a propriilor acțiuni. 
Programul de răscumpărare se întinde pe o perioadă de maximum 18 luni, iar numărul maxim 
de acțiuni ce pot fi achiziționate este de 6.650.000, prețul pe acțiune fiind situat între un preț 
minim egal cu 0,2 lei și un preț maxim în valoare de 6 lei. Ambele operațiuni, programul de tip 
stock option plan și răscumpărarea acțiunilor, au fost aprobate în cadrul Adunării Generale 
Extraordinare a acționarilor din data de 21 iulie 2022. 

În ceea ce privește procesul de expansiune internațională, în primul semestru din 2022 am 
înființat entitatea din Marea Britanie, care, începând cu 22 august 2022, a devenit operațională în 
urma finalizării tuturor formalităților necesare. Safetech UK (denumire oficială: Safetech 
Innovations Global Services Limited) este deținută în proporție de 67% de către Safetech 
Innovations. Activitatea Safetech UK este coordonată de Anca Stancu, care va ocupa funcția de 
Director General, aceasta având o experiență de peste 23 de ani în implementarea de strategii de 
dezvoltare a afacerii și managementul vânzărilor. În următoarea perioadă, activitatea entității din 
Marea Britanie se va concentra pe construirea unei echipe locale, ce va fi formată din trei 
persoane până la finalul anului 2022. De asemenea, conducerea Safetech UK estimează realizarea 
unor venituri de aproximativ 170.000 lire sterline până la finalul anului.   

De asemenea, pentru biroul din SUA, ne aflăm în proces avansat de înființare a societății și sperăm 
ca procedurile să fie finalizate în următoarele săptămâni. Pentru entitatea din Abu Dhabi, 
Emiratele Arabe Unite, așteptăm în continuare finalizarea procedurilor de înființare a societății, 
însă am început deja să lucrăm cu primul client din această țară prin Safetech Innovations S.A..  
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Nu în ultimul rând, doresc să menționez că suntem în linie dreaptă cu procesul de pregătire a 
companiei pentru transferul pe Piața Principală a Bursei de Valori București până la sfârșitul 
acestui an-începutul anului viitor. Am finalizat deja transpunerea contabilității pe ultimii trei ani 
de la regulile de contabilitate statutare (RAS) la standardele de raportare financiară internaționale 
(IFRS), iar la momentul redactării acestui raport suntem în plin proces de audit.  

Estimăm că până la finalul acestei luni vom finaliza și procesul de audit, inclusiv pentru primele 
șase luni din acest an. După ce vom avea rezultatele auditate, le vom publica pe site-ul nostru și 
al bursei și vom demara procedurile formale cu instituțiile locale. Primul pas va fi selectarea 
brokerului pentru acest transfer precum și pregătirea prospectului de listare, la care am început 
deja să lucrăm. Vom ține piața informată cu privire la pașii din acest proces pe măsură ce 
progresăm în această direcție. 

În continuare, vă invit să citiți în paginile următoare mai multe detalii despre performanța 
Safetech în primele șase luni ale anului 2022, un nou semestru excelent pentru compania noastră. 
În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră de la începutul anului, fie că este vorba 
despre afacere sau de activitatea companiei pe 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.  

Misiunea 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 este singura companie dedicată securității informațiilor pe piață 
românească, care oferă servicii atât în domeniul securității, cât și implementării soluțiilor de 
securitate. Compania este liderul securității cibernetice pe piața din România de securitate a 
informațiilor. 

Safetech Innovations avea la data de 30 iunie 2022, 48 de angajați cu normă întreagă, o creștere 
cu 9%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. 

ADMINISTRATORI ȘI ECHIPA EXECUTIVĂ 

Compania este administrată de un Consiliu de Administrație, format din trei membri aleși cu un 
mandat de doi ani, începând cu data de 18.04.2022. La data redactării acestui raport, Consiliul de 
Administrație al Safetech Innovations este format din următorii membri: 

• Victor Gânsac – Președinte al Consiliului de Administrație 

• Alexandru Mihailciuc – Membru independent și neexecutiv 

• Mircea Varga – Membru independent și neexecutiv 

Echipa executivă este formată din:  

• Victor Gânsac – Director General 

• Paul Rusu – Director Financiar 
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ACȚIUNILE SAFE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  

Acțiunile Safetech Innovations (SAFE) au fost admise la tranzacționare pe segmentul SMT al 
Bursei de Valori București la data de 29.01.2021.  La data de 30.06.2022, structura acționariatului 
companiei era următoarea: 

Acționar Acțiuni  % 

Victor Gânsac 24.447.128 36,7626% 
Paul Rusu 24.432.200 36,7402% 
Free-float 17.620.672 26,4973% 
TOTAL  66.500.000 100% 
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EVENIMENTE CHEIE ÎN T2 2022 ȘI DUPĂ 
ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE 
 

ÎNCHEIEREA UNUI PARTENERIAT CU FIDELIS CYBERSECURITY 

În data de 6 aprilie, Safetech Innovations S.A. a anunțat încheierea unui contract cu Fidelis 
Cybersecurity, companie americană de securitate cibernetică axată pe detectarea și răspunsul 
rapid împotriva amenințărilor cibernetice și încălcărilor de date, pentru implementarea în 
România a soluțiilor acestora de securitate cibernetică. Prin încheierea contractului, Compania își 
extinde portofoliul de soluții de securitate cibernetică și întărește capacitatea Companiei de a 
oferi servicii de tip SOC prin STI-CERT.  

AGEA ȘI AGOA DIN DATA DE 18.04.2022 

În data de 15 martie, Administratorul Unic al Safetech a decis convocarea Adunărilor Generale 
Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Companiei pentru data de 18.04.2022. Cvorumul legal și 
statutar aferent adunării a fost constituit la prima convocare. 

Punctele cheie aprobate în cadrul celor două adunări au fost: 

(i) Distribuirea a 4.156.250 lei, din profitul net aferent anului financiar 2021, pentru 
distribuirea de dividende acționarilor Companiei; 

(ii) Constituirea unui Consiliu de Administrație al Companiei și numirea domnilor Victor 
Gânsac, Alexandru Mihailciuc și Mircea Varga în calitatea de membri ai Consiliului de 
Administrație, pentru un mandat de 2 ani; 

(iii) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022; 
(iv) Numirea ca auditor al Companiei a societății de audit Baker Tilly Klitou And Partners 

S.R.L.; 
(v) Majorarea capitalului social al Companiei cu suma de 9.975.000 lei prin emisiunea unui 

număr de 49.875.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune în beneficiul 
tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la 
data de înregistrare stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise a fost 
efectuată după formula 3 acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută. Majorarea 
capitalului social a fost realizată prin capitalizarea parțială a primelor de emisiune în 
valoare de 9.975.000 lei. Ulterior majorării, capitalului social al Companiei este de 
13.300.000 lei împărțit în 66.500.000 acțiuni; 

(vi) Aprobarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Companiei pe piața reglementată 
administrată de Bursa de Valori București S.A. 

 
MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL ȘI DISTRIBUIREA ACȚIUNILOR GRATUITE 

În data de 12 mai, Safetech a primit Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare  (CIIF) 
de la Autoritatea de Supraveghere din România care certifică înregistrarea majorării capitalului 
social cu 49.875.000 acțiuni noi care au fost emise în urma Hotărârii AGEA din 18.04.2022. După 
înregistrarea la Depozitarul Central, în data de 10 iunie, acționarii au primit în conturile lor de 
tranzacționare acțiuni gratuite, în proporție de trei (3) acțiuni nou-emise pentru fiecare o (1) 
acțiune deținută. În urma majorării capitalului social, capitalul social al Safetech Innovations S.A. 
de 13.300.000 lei este împărțit în 66.500.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,2 lei 
per acțiune.  

DISTRIBUIRE DIVIDENDE 

În data de 20 mai, Safetech a informat piața cu privire la aprobarea în cadrul Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor (AGOA) a distribuirii profiturilor nete obținute în exercițiul financiar 2021. 
Din profitul net total de 6.156.770,65 de lei, 4.156.250 de lei au fost distribuiți acționarilor sub formă 
de dividende în numerar și 370.001 de lei au fost folosiți pentru rezervele legale. Suma de 
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1.630.519,65 de lei a rămas nedistribuită. Data de înregistrare pentru operațiunea de acordare de 
dividende în numerar, așa cum a fost agreată în cadrul AGOA, a fost 09.06.2022, ex-data a fost 
08.06.2022, iar data plății a fost 16.06.2022. Dividendul brut a fost de 0,25 lei pe acțiune.    

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.07.2022 

În data de 17 iunie, Consiliul de Administrație al Safetech Innovations a decis convocarea 
Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Companiei pentru data de 
21.07.2022. Cvorumul legal și statutar aferent adunării a fost constituit la prima convocare. 

Punctele cheie aprobate în cadrul celor două adunări au fost: 

(i) Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2021 rămas 
nedistribuit în suma de 1.630.519,65 lei astfel: 
a. utilizarea sumei de 1.600.000 lei în vederea demarării de Companie a unui program 

de răscumpărare acțiuni proprii, necesar îndeplinirii obligațiilor Companiei 
rezultate din demararea programului de recompensare și motivare a personalului 
cheie de tip Stock Option Plan; 

b. profit rămas nedistribuit în valoare de 30.519,65 lei; 
(ii) Aprobarea implementării unui plan de recompensare și motivare a personalului cheie 

al Companiei; 
(iii) Aprobarea răscumpărării de către Companie a propriilor acțiuni prin achiziții în cadrul 

pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare. 

DEMARAREA PROGRAMULUI DE RĂSCUMPĂRARE 

În data de 8 august 2022, Safetech Innovations a informat piața cu privire la începerea 
programului de răscumpărare a propriilor acțiuni ce va avea loc în perioada 09.08.2022 – 
05.02.2024. În conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 21.07.2022, publicată în Monitorul 
Oficial partea a IV-a nr. 3317 / 04.08.2022, programul se referă la răscumpărarea de către 
Companie a unui număr maxim de 6.650.000 acțiuni, la un preț minim de 0,2 lei per acțiune și un 
preț maxim de 6 lei per acțiune, în vederea implementării programului de tip Stock Option Plan.  

Compania poate răscumpăra un volum zilnic de acțiuni de până la 25% din cantitatea medie 
zilnică de acțiuni care sunt tranzacționate pe piața pe care se efectuează achiziția, calculat potrivit 
legislației aplicabile, conform art. 3 alin. (3) al Regulamentului delegat nr. 1052/2016. Prețul de 
achiziție va fi calculat, de asemenea, în conformitate cu prevederile regulamentului menționat 
mai sus.  

OPERAȚIONALIZAREA ENTITĂȚII DIN MAREA BRITANIE 

În data de 22 august, Safetech Innovations a informat piața că, în urma finalizării tuturor 
formalităților necesare cu privire la SAFETECH INNOVATIONS GLOBAL SERVICES LIMITED 
(„Safetech UK”), entitate deținută în proporție de 67% de către Companie, cu sediul în Marea 
Britanie, aceasta a devenit operațională. Activitatea Safetech UK este coordonată de către Anca 
Stancu, în calitate de Director General, aceasta având o experiență cumulată de peste 23 de ani 
în implementarea de strategii de dezvoltare a afacerii și managementul vânzărilor. 

În următoarea perioadă, activitatea entității din Marea Britanie se va concentra pe construirea 
unei echipe locale, ce va fi formată din 3 persoane până la finalul anului 2022. De asemenea, 
conducerea Safetech UK estimează realizarea unor venituri de aproximativ 170.000 lire sterline 
până la finalul anului. 
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ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE 
 
NOTĂ: În prezent, compania se află în procesul de operaționalizare a activității în Marea Britanie, 
unde compania deține un pachet majoritar de acțiuni în entitatea înființată acolo. De asemenea, 
Safetech Innovations mai deține o participație minoritară într-o entitate ce urmează a fi înființată 
în Emiratele Arabe Unite. În viitor, rezultatele generate de cele două entități vor fi incluse în 
rezultatele consolidate ale companiei. În S1 2022, atât entitatea din Marea Britanie, cât și cea din 
Emiratele Arabe Unite nu erau încă operaționale, prin urmare toate rezultatele prezentate în 
acest raport sunt la nivel individual, generate de entitatea listată, Safetech Innovations S.A.. 

ANALIZĂ P&L 

În primul semestru al anului 2022, Safetech Innovations a înregistrat venituri totale de 15,3 
milioane de lei, în creștere cu 16% față de aceeași perioadă a anului anterior. Din această sumă, 
5,2 milioane lei au fost generați în primul trimestru, iar 10,1 milioane lei au fost venituri generate 
în al doilea trimestru. 

Cifra de afaceri s-a ridicat la 10,7 milioane de lei în primele șase luni din 2022, o creștere de 15% în 
comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, fiind împărțită în 3,4 milioane de lei în primul 
trimestru și 7,3 în al doilea trimestru. În primele șase luni din 2022, serviciile de securitate 
cibernetică au contribuit cu 54% la cifra de afaceri totală, față de 44% în S1 2021. Creșterea 
vânzărilor de servicii de securitate cibernetică reprezintă un aspect extrem de important, 
deoarece acestea au o rată ridicată de profit comparativ cu soluțiile de securitate cibernetică. În 
perioada analizată, compania a înregistrat o creștere a numărului de contracte recurente, dar și 
la nivel de clienți noi, reușind să câștige opt clienți noi în S1 2022. 

Implementarea soluțiilor de securitate cibernetică a contribuit cu 28% la cifra de afaceri totală în 
S1 2022, comparativ cu 55% în S1 2021. Vânzările de echipamente au contribuit cu 18% la cifra de 
afaceri generată în prima jumătate a anului, datorită faptului că unele echipamente au fost 
vândute fără serviciile aferente implementării și au fost contabilizate ca vânzare de marfă 
conform politicilor contabile ale firmei. 

Veniturile din producția de imobilizări necorporale și corporale au crescut cu 20% în S1 2022 
comparativ cu S1 2021, ajungând la 4.4 milioane de lei, reprezentând echivalentul costurilor cu 
realizarea acestor imobilizări în regie proprie. Această poziție 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, costul cu realizarea acestora fiind prezentat în secțiunea de cheltuieli. Variația acestor 
venituri este dată de execuția proiectului tehnic aprobat și nu are legatură cu activitatea curentă 
a firmei. Safetech Innovations a solicitat modificarea proiectului tehnic, în sensul în care 
economiile realizate în cadrul investițiilor în active corporale și necorporale (infrastructură IT și 
securitate pentru dezvoltare organizațională) vor fi alocate pentru dezvoltarea de funcționalități 
suplimentare în cadrul platformei SafePIC. 

Alte venituri din exploatare au scăzut cu 11%, ajungând la 174 mii de lei. 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 din exploatare au crescut cu 6% și au ajuns la 12,2 milioane de lei. Cea mai mare 
contribuție în privința costurilor este reprezentată de cheltuielile cu personalul, care au crescut 
cu 19%, ajungând la 4,4 milioane de lei. Această creștere este determinată de extinderea echipei 
cu patru noi profesioniști, precum și de creșterile salariale. Ca parte a politicii standard de a 
rămâne un angajator competitiv, compania continuă să majoreze salariile pe parcursul anului 
pentru a păstra cele mai bune talente, fapt care are în continuare un impact asupra cheltuielilor 
cu personalul pe parcursul anului.  
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A doua cea mai mare contribuție în privința costurilor vizează cheltuielile cu materialul, care au 
înregistrat o scădere de 44%, până la 2,7 milioane de lei și cheltuielile cu mărfurile, care au 
înregistrat o creștere cu 2.496%, până la 1,8 milioane de lei. Scăderea cheltuielilor cu materialul și 
creșterea cheltuielilor cu mărfurile sunt în strânsă legătură, deoarece unele echipamente au fost 
vândute fără serviciile aferente implementării și au fost contabilizate ca vânzare de marfă. Alte 
cheltuieli de exploatare au crescut cu 8% până la 1,8 milioane de lei, creșterea fiind determinată 
în principal de cheltuielile efectuate cu transpunerea contabilității din ultimii trei ani conform 
standardelor IFRS, în vederea pregătirii companiei pentru transferul pe Piața Principală a Bursei 
de Valori București. Compania a realizat transpunerea contabilității cu o firmă specializată în 
domeniu.   

Amortizarea și ajustările de valoare au crescut cu 10%, ajungând la 1,5 milioane de lei în primele 
șase luni ale anului 2022. Această creștere este direct legată și de proiectul UE de cercetare și 
dezvoltare, care cuprinde o componentă de dezvoltare a achiziției de active imobilizate necesare 
desfășurării activității în scopul creșterii competitivității firmei (servere, laptop-uri, mobilier, 
monitoare, precum și o soluție de automatizare a proceselor). Aceste elemente de active 
imobilizate au fost achiziționate și puse în funcțiune în anul 2021, generând cheltuieli cu 
amortizarea lunară, prin amortizarea acestora prin metoda liniară. 

Safetech a încheiat primul semestru al anului 2022 cu un rezultat operațional de 3,1 milioane de 
lei, o creștere de 88% față de aceeași perioadă a anului 2021. Venitul financiar a atins 64 mii de lei, 
o creștere cu 981% determinată de constituirea unui depozit cu excedentul de numerar, în timp 
ce cheltuielile financiare s-au păstrat la același nivel, 43 mii de lei. Pe măsură ce rezultatul 
financiar s-a îmbunătățit, de la pierderea de 37 mii de lei la un câștig de 20 mii de lei, rezultatul 
brut a ajuns la 3,1 milioane de lei, o creștere de 93% față de aceeași perioadă a anului trecut.  

Impozitul pe profit a crescut cu 48%, la 458 mii de lei. Creșterea impozitului pe profit a fost mai 
lentă decât creșterea rezultatului net, deoarece compania sponsorizează un centru de recuperare 
a copiilor cu dizabilități. Valoarea sponsorizării este dedusă din impozitul pe profit conform 
legislației în vigoare (în 2021, sponsorizarea a fost dedusă la final de ani, iar din 2022, deducere 
este trimestrială). Prin urmare, Safetech Innovations a încheiat S1 2022 cu un profit net de 2,6 
milioane de lei, mai mult decât dublu decât în S1 2021. 

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI) S1 2021 S1 2022 Δ % 

Venituri din exploatare 13.167.628 15.303.701 16% 
Cheltuieli din exploatare 11.537.578 12.245.538 6% 
Rezultat operațional 1.630.050 3.058.163 88% 
Rezultat financiar (37.125) 20.391 282% 
Rezultat brut 1.592.925 3.078.554 93% 
Rezultat net 1.283.749 2.620.475 104% 

ANALIZĂ BILANȚ 

Activele totale au atins 39,8 milioane lei, o creștere de 9% de la începutul anului, determinată de 
creșterea cu 25% a imobilizărilor necorporale și o creștere de 31% a poziției de numerar, până la 
8,1 milioane de lei.  

Activele imobilizate au crescut în S1 2022 cu 20%, ajungând la 20 de milioane de lei, determinate 
de creșterea cu 25%, până la 19 milioane de lei, a imobilizărilor necorporale puse în funcțiune și a 
celor în curs de execuție, acestea reprezentând investițiile care se derulează cu realizarea 
produsului propriu din fonduri europene, proiectul SafePIC. Imobilizările corporale au scăzut cu 
33%, până la 1 milion de lei, datorită amortizării mijloacelor fixe aflate în funcțiune, în timp ce 
imobilizările financiare au rămas la același nivel de la începutul anului. 

Activele curente au scăzut în 2022 cu 1%, ajungând la 19,8 milioane lei, de la 19,9 milioane de lei 
înregistrați la sfârșitul anului 2021. Această categorie este formată, în primul rând,  din creanțe 
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care au scăzut cu 15% de la începutul anului. Creanțele comerciale, in valoare de 7,1 milioane de 
lei, au rămas la același nivel în ciuda unei cifre de afaceri în creștere și reprezintă facturile care nu 
au fost încă încasate la 30 iunie 2022. Alte active au scăzut cu 32%, până la 4,3 milioane de lei și 
reprezintă subvenția rămasă de încasat de către companie. Casa și conturi la bănci a crescut cu 
31% de la începutul anului, datorită capitalului atras de la investitori în cadrul operațiunii de 
majorare a capitalului social încheiată în ianuarie 2022. Creșterea poziției de numerar se 
datorează dimensiunii tot mai mari a afacerii, gestionării bune a capitalului și nivelului ridicat de 
încasare a facturilor de la clienți. 

De asemenea, de la începutul anului, compania a plătit creditele bancare, a efectuat plăți în avans 
pentru anumite echipamente și a asigurat fluxul de numerar necesar pentru derularea 
proiectelor europene, care va fi recuperat după aprobarea cererii de rambursare.  

Stocurile au crescut cu 21%, ajungând la 228 mii de lei, deoarece compania avea la finalul S1 2022 
soluții achiziționate care urmează să fie livrate clienților în perioada următoare și, de asemenea, a 
cumpărat un echipament necesar la nivel intern, dar care nu a fost încă pus în funcțiune. 
Cheltuielile înregistrate în avans au crescut cu 27%, ajungând la 93 mii de lei. 

Datoriile totale au scăzut cu 14% de la începutul anului, ajungând la 18,9 milioane de lei. Datoriile 
curente au scăzut cu 39%,  ajungând la 4,7 milioane de lei, această poziție constând, în principal, 
din alte datorii pe termen scurt, care s-au ridicat la 2 milioane de lei, o creștere de 2%. Aceste sume 
reprezintă, în principal, impozite și taxe datorate, precum și salariile datorate angajaților la 30 
iunie 2022. Datoriile către furnizorii terți au scăzut cu 42% de la începutul anului, până la 2,8 
milioane de lei, deoarece, compania a plătit facturile mai rapid datorită poziției solide de numerar, 
construind astfel o relație comercială și mai bună cu furnizorii și partenerii săi de afaceri. Datoriile 
bancare pe termen scurt au fost stinse dată fiind poziția excelentă de numerar a companiei, în 
timp ce leasing-ul financiar pe termen scurt a scăzut cu 69%, până la 13 mii de lei. În paralel, 
datoriile pe termen lung, care constau doar în leasing financiar, au crescut cu 18%, până la 49 mii 
de lei. Compania nu avea datorii bancare pe termen lung la 30 iunie 2022.  

Veniturile în avans au scăzut cu 1%, ajungând la 14,1 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 43% de la începutul anului, ca urmare a creșterii cu 326% a 
capitalului subscris și vărsat. Această creștere se datorează în primul rând operațiunii de majorare 
a capitalului social cu aport în numerar, care s-a încheiat în ianuarie 2022, precum și capitalizării 
parțiale a primelor de emisiune în valoare de 9.975.000 lei și distribuirea de acțiuni gratuite către 
acționari în proporție de 3 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținută, operațiune încheiată 
în iunie 2022. 

INDICATORI DE BILANȚ (LEI) 31/12/2021 30/06/2022 Δ % 

Active imobilizate 16.686.680 19.973.495 20% 

Active curente 19.881.251 19.753.981 -1% 

Cheltuieli înregistrate în avans 73.409 93.030 27% 

Total activ 36.641.340 39.820.506 9% 

Datorii curente 7.696.189 4.719.506 -39% 

Datorii pe termen lung 41.273 48.635 18% 

Venituri în avans 14.258.896 14.089.797 -1% 

Capitaluri proprii 14.644.982 20.962.568 43% 

Total capitaluri proprii și datorii 36.641.340 39.820.506 9% 
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CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE  
 

 

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI) 30/06/2021 30/06/2022 Δ % 

Venituri din exploatare, din care: 13.167.628 15.303.701 16% 

Cifra de afaceri 9.290.326 10.711.016 15% 

Venituri din producția de imobilizări   
necorporale si corporale 3.682.338 4.418.783 20% 

Alte venituri din exploatare 194.964 173.902 -11% 

Cheltuieli din exploatare, din care: 11.537.578 12.245.538 6% 

Cheltuieli cu materialul 4.728.079 2.670.679 -44% 

    Alte cheltuieli materiale 26.318 25.509 -3% 

    Cheltuieli cu energia si apa 29.166 51.335 76% 

    Cheltuieli privind mărfurile 71.073 1.845.220 2.496% 

Cheltuieli cu personalul 3.678.513 4.375.293 19% 

Cheltuieli cu amortizarea și ajustările 
de valoare 1.337.316 1.475.862 10% 

Alte cheltuieli de exploatare 1.667.113 1.801.640 8% 

Rezultat operațional 1.630.050 3.058.163 88% 

Venituri financiare 5.876 63.515 981% 

Cheltuieli financiare 43.001 43.124 0% 

Rezultat financiar (37.125) 20.391 282% 

Venituri totale 13.173.504 15.367.216 17% 

Cheltuieli totale 11.580.579 12.288.662 6% 

Rezultat brut 1.592.925 3.078.554 93% 

      Impozitul pe profit/alte impozite 309.176 458.079 48% 

Rezultat net 1.283.749 2.620.475 104% 
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BILANȚ  
 

 

INDICATORI DE BILANȚ (LEI) 31/12/2021 30/06/2022 Δ % 

Active imobilizate, din care: 16.686.680 19.973.495 20% 

      Imobilizări necorporale  15.166.466 18.952.108 25% 

      Imobilizări corporale 1.517.664 1.018.837 -33% 

      Imobilizări financiare 2.550 2.550 0% 

Active curente, din care: 19.881.251 19.753.981 -1% 

      Stocuri 187.953 228.330 21% 

      Creanțe 13.478.544 11.403.192 -15% 

          Creanțe comerciale 7.158.463 7.135.066 0% 

          Alte active 6.320.081 4.268.126 -32% 

      Casa și conturi la bănci 6.214.754 8.122.459 31% 

Cheltuieli înregistrate în avans 73.409 93.030 27% 

Total activ 36.641.340 39.820.506 9% 

Datorii curente, din care: 7.696.189 4.719.506 -39% 

          Furnizori terți 4.735.899 2.750.502 -42% 

          Datorii bancare 995.248 0 -100% 

          Datorii față de acționari 0 1.415 - 

          Leasing financiar 40.378 12.605 -69% 

          Alte datorii pe termen scurt 1.924.664 1.954.984 2% 

Datorii pe termen lung, din care: 41.273 48.635 18% 

         Leasing financiar 41.273 48.635 18% 

Venituri în avans 14.258.896 14.089.797 -1% 

         Venituri din subvenții 14.258.896 14.089.797 -1% 

Total Datorii  21.996.358 18.857.938 -14% 

Capitaluri proprii, din care: 14.644.982 20.962.568 43% 

          Capital subscris și vărsat 3.125.000 13.300.000 326% 

          Capital subscris si nevărsat 2.803.231 0 -100% 

                Prime de capital 2.375.000 2.865.991 21% 

          Rezerve legale 495.001 495.001 0% 

          Alte rezerve 29.782 29.782 0% 
           Pierderi legate de instrumentele de 
capitaluri proprii 0 (9.399) - 

          Profitul/(pierderea) reportat/ă 30.198 1.660.718 5.399% 

          Profit/(pierdere) pentru perioadă 6.156.771 2.620.475 -57% 

          Repartizarea profitului (370.001) 0 -100% 

Total capitaluri proprii și datorii 36.641.340 39.820.506 9% 
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PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI 
 

Indicatorul lichidității curente la 30.06.2022 

 

Active curente 
 

19.753.981 
= 4,2 

 

Datorii curente 4.719.506  
 

Indicatorul gradului de îndatorare la 30.06.2022 

 

Capital 
împrumutat x 100 

0 
x 100 = 0% 

 

Capital propriu 20.962.568  
 

Capital 
împrumutat x 100 

0 
x 100 = 0% 

 

Capital angajat 20.962.568   
 
Capital împrumutat = Credite peste 1 an  
Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu 
 

Viteza de rotație a activelor imobilizate la 30.06.2022 

 

Cifra de afaceri 

 

10.711.016 

=0,54 

 

Active 
imobilizate 

19.973.495  
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PERSPECTIVA ANULUI 2022 
 
În data de 29 decembrie 2021, Safetech Innovations a informat piața cu privire la disponibilitatea 
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022. Bugetul a fost aprobat ulterior de Adunarea 
Generală Ordinară anuală a Acționarilor, care a avut loc în data de 18 aprilie 2022.  

Bugetul include rezultatele preconizate a fi generate de Safetech Innovations S.A. la nivel 
individual, excluzând orice venituri generate de companii fiice sau companii în care Safetech 
Innovations ar putea deține un pachet minoritar de acțiuni la 31 decembrie 2022.  

ESTIMARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2022 SUMA (RON) 

Total venituri 43.919.000 

Cifra de afaceri 40.000.000 

Venituri imobilizări necorporale 3.500.000 

Alte venituri de exploatare 400.000 

Venituri financiare 19.000 

Total cheltuieli 31.719.000 

Profit brut 12.200.000 

Impozit pe profit 2.100.000 

Profit net 10.100.000 
 

În contextul evoluției pozitive a afacerii în S1 2022, conducerea menține bugetul pentru anul 
2022, așa cum este prezentat mai sus. Conducerea Safetech Innovations se așteaptă ca 
solicitările în direcția serviciilor de securitate cibernetică să își continue trendul ascendent în S2 
2022, aspect care va contribui semnificativ la creșterea cifrei de afaceri a companiei, precum și a 
profitabilității. 
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RISCURI CHEIE PENTRU S2 2022 
 

RISCUL PRIVIND PLANUL DE AFACERI –  Safetech operează în ceea ce poate fi considerată încă 
o piață de nișă, în special în România. Compania vizează o creștere sustenabilă, bazată în primul 
rând pe modificările legislative la nivelul Uniunii Europene, care vor solicită companiilor din 
sectoare importante de activitate, cum ar fi energie, utilități, infrastructură critică sau din sectorul 
financiar-bancar, implementarea unor măsuri stricte de securitate cibernetică. Cu toate acestea, 
în trecut, intrarea în vigoare a unor astfel de legi a fost amânată în România, iar conducerea nu 
poate prezice sau influența astfel de situații pe viitor, care pot avea un impact direct asupra 
realizării prognozelor. În prezent, în România există două reglementări importante care au impact 
asupra pieței de securitate cibernetică. Acestea sunt: legea care transpune Directiva NIS privind 
securitatea rețelelor și sistemelor informatice, prima legislație europeană privind securitatea 
cibernetică care prevede măsuri legale pentru stimularea nivelului general de securitate 
cibernetică în UE, care a fost transpusă recent în legislația românească și Legea privind 
securitatea și apărarea cibernetică a României. 

RISCUL PRIVIND ANGAJAȚII/PERSONALUL CHEIE – succesul și capacitatea de a livra proiecte 
clienților depind în foarte mare măsură de abilitățile personalului, de motivația precum și de 
loialitatea acestuia. Piață românească de IT este una foarte competitivă și există riscuri ca 
angajații să poată părăsi compania. Pentru a gestiona aceste riscuri, Safetech a adaptat o serie de 
măsuri: oferirea unui pachet de compensare competitiv și oportunități de promovare, recrutarea 
constantă chiar dacă nu există proiecte în desfășurare doar pentru a putea acoperi întotdeauna 
cererea în creștere de la clienți. În plus, compania recrutează activ specialiști IT la începutul 
carierei, oferindu-le acestora oportunități de formare și dezvoltare. Datorită acestui aspect, 
ponderea salariilor în costurile generale ale desfășurării activității este cea mai semnificativă, dar 
acest lucru ajută compania să își mențină competitivitatea. Cu toate acestea, nu este garantat că 
Safetech va putea găsi întotdeauna numărul necesar de personal calificat, în special in domeniul 
hacking-ului etic, care este extrem de nișat si necesită competențe foarte specifice. 

RISCUL ASOCIAT CU INSTABILITATEA POLITICĂ ȘI MILITARĂ DIN REGIUNE – instabilitatea 
politică și militară din regiune, precum invazia Ucrainei de către Federația Rusă și războiul 
declanșat ulterior in Ucraina, poate duce la condiții economice profund nefavorabile, tulburări 
sociale sau, în cel mai rău caz, confruntări militare în regiune. Efectele sunt în mare măsură 
imprevizibile, dar pot include o scădere a investițiilor, fluctuații valutare semnificative, creșteri ale 
ratelor dobânzilor, reducerea disponibilității creditelor, a fluxurilor comerciale și de capital, 
precum și creșteri ale prețurilor la energie. Aceste efecte și alte efecte negative neprevăzute ale 
crizelor din regiune ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra afacerilor, perspectivelor, 
rezultatelor operațiunilor și poziției financiare ale companiei. 

RISCUL PRIVIND CONCURENȚA – intrarea unor noi competitori pe piață, în special din afara 
României va intensifica concurența și va pune presiune asupra activității desfășurate de 
companie, având riscul de a înregistra o scădere a profitului și chiar intrarea în insolvență a 
acesteia. 

RISCUL PIERDERII REPUTAȚIEI - este un risc inerent activității companiei, reputația fiind 
deosebit de importantă în mediul de afaceri, mai ales în cadrul domeniului de activitate al 
acesteia, de securitate cibernetică. Riscul privind reputația este inerent activității economice a 
Safetech. Abilitatea de a păstra și de a atrage noi clienți depinde și de recunoașterea brandului 
Safetech și de reputația acestuia pentru calitatea serviciilor oferite pe piață. O opinie publică 
negativă despre companie ar putea rezulta din practici reale sau percepute în piața de securitate 
cibernetică în general, cum ar fi neglijență în timpul furnizării de servicii sau chiar din modul în 
care Safetech își desfășoară sau este percepută că își desfășoară activitatea. 
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RISCUL DE CREDIT – acesta este riscul ca o terță persoană fizică sau juridică să nu își 
îndeplinească obligațiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, 
ducând astfel la o pierdere financiară. Compania este expusă riscului de credit din activitățile sale 
de exploatare și din activitățile sale financiare, inclusiv depozitele la bănci și instituții financiare, 
tranzacții de schimb valutar și alte instrumente financiare. Compania gestionează acest risc 
selectând cu atenție clienții și având o procedură strictă pentru documentarea comenzilor și 
prestării serviciilor sau livrării bunurilor. 

ALTE RISCURI 

Riscurile prezentate în această secțiune nu includ toate acele riscuri asociate activității 
emitentului. Per total, pot exista alți factori de risc și incertitudini pe care compania nu le cunoaște 
în momentul redactării acestui document și care pot modifica rezultatele efective ale 
emitentului, condițiile financiare, performanța și performanța în viitor și pot duce la o scădere a 
prețului acțiunii companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să efectueze verificările prealabile 
necesare pentru a-și elabora propria evaluare a oportunității de investiție. 
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DECLARAȚIA CONDUCERII 
 

 
București, 5 septembrie 2022 

 

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că situațiile financiare neauditate pentru 
perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2022 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 primele șase luni ale exercițiului financiar și a 
impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei. 

 

Victor Gânsac 

Președinte Consiliu de Administrație  

Safetech Innovations S.A. 

 



  Entitatea SAFETECH INNOVATIONS SA

Tip situaţie financiară : BS

Localitate  
Bucuresti

Bloc  Ap.              TelefonScara  Nr.  
12-14

Strada  
FRUNZEI

Judeţ 

Bucuresti

Sector  

Sector 2

  Număr din registrul comerţului J40/3550/2011   Cod unic de inregistrare 2 8 2 3 9 6 9 6

6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

A
dr

es
a

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 SucursalaBifati numai 
dacă  

este cazul :
 Anul 2022

Semnătura electronica

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 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.1669/ 2022 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

  Numele si prenumele

RUSU PAUL

  Numele si prenumele

GANSAC VICTOR

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Raportari contabile semestriale

?

  Capitaluri - total 20.962.568

  Profit/ pierdere 2.620.475

  Capital subscris 13.300.000

Indicatori :
Instrucţiuni

VALIDARE
DEBLOCARE

ANULARE
LISTARE

Corelatii

Import   'balanta.txt'

Import   fisier XML creat cu alte aplicaţii

2.Import   fisier XML - F20 la 30/06/AP

1.Import   fisier XML - F10 la 31/12/AP

  1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de 
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

   Semnătura _________________________

   Semnătura __________________________________

Formular VALIDAT

35--Societati cu raspundere limitata

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  Entităţi de 
interes 
public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

 GIE - grupuri de interes economic

 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Suma de control 13.300.000

Atenţie !Versiuni

/19.07.2022S1027_A1.0.0



SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de  30.06.2022Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMF 
nr. 
1669/ 
2022

rd.
01.01.2022 30.06.2022

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 
     +208-280-290 - 4904)                

01 01 15.166.466 18.952.108

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224
+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)

02 02 1.529.649 1.018.837

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )     03 03 2.550 2.550

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 16.698.665 19.973.495

B. ACTIVE CIRCULANTE 
 I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332
+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378
+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)

05 05 87.975 228.330

 II.CREANŢE  
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382
+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**
+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)

06 06a 
(301) 13.566.537 11.403.192

 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului  
financiar (ct. 463)

07 06b 
(302)

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 13.566.537 11.403.192

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) 

09 07

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)     10 08 6.214.754 8.122.459

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 19.869.266 19.753.981

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)   12 10 73.409 93.030

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) 13 11 73.409 93.030
    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) 14 12

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 
LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457
+4581+462+4661+473***+509+5186+519)        

15 13 7.696.189 4.719.506

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE  
(rd.09+11-13-20-23-26)

16 14 11.908.287 14.789.306

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 28.606.952 34.762.801
 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE 
DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581
+462+4661+473***+509+5186+519) 

18 16 41.273 48.635

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)      19 17

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 14.258.896 14.089.797

     1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19 14.258.896 14.089.797

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 22 20 338.199 338.199

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 23 21 13.920.697 13.751.598

    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  (rd.23+24) 24 22
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         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 25 23

         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) 26 24

    3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
        (rd.26+27)

27 25

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 28 26

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 29 27

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29 5.928.231 13.300.000

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32 30 3.125.000 13.300.000

        2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 33 31 2.803.231

        3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32

        4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33

        5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35 2.375.000 2.865.991

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36

     IV. REZERVE (ct.106) 39 37 524.783 524.783

     Acţiuni proprii (ct. 109) 40 38

    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 41 39

    Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 42 40 9.399

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                             SOLD C (ct. 117) 43 41 30.198 1.660.718

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 44 42 0 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 45 43 6.156.771 2.620.475

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 46 44 0 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    47 45 370.001
     CAPITALURI PROPRII - TOTAL 
 (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48 46 14.644.982 20.962.568

     Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) 50 48

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 14.644.982 20.962.568

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor 
publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea 
și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor 
reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
  Numele si prenumele

GANSAC VICTOR

  Numele si prenumele

RUSU PAUL

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  30.06.2022

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  

Realizari aferente perioadei de 
raportare

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMF 

nr.1669/ 
2022

rd.
01.01.2021- 
30.06.2021

01.01.2022- 
30.06.2022

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 9.290.326 10.711.016

            - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității 
               preponderente efectiv desfășurate      

02 01a 
(301) 9.290.326 10.711.016

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 03 02 9.190.184 8.842.646

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 04 03 100.142 1.868.370

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 05 04

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general 
si care mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 05

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 06

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 07 07

           Sold D 08 08

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale   
        (ct.721+ 722)

09 09 3.682.338 4.418.783

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10 10

  5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11 11

  6.  Venituri din subvenții de exploatare  
        (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 12 12

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 13 194.964 173.902

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 14 14 169.100 169.100

      -din care, venituri din fondul comercial negativ  (ct.7815) 15 15

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)     16 16 13.167.628 15.303.701

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)        17     17 4.728.079 2.670.679

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18     18 26.318 25.509

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 19 29.166 51.335

             - din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) 20 19a 
(302) 44.607

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 21 20 71.073 1.845.220

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 22 21

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 23 22 3.678.513 4.375.293

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 24 23 3.595.812 4.263.214

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 25 24 82.701 112.079

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale  
            (rd. 26 - 27)

26 25 1.337.316 1.475.862
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      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 27 26 1.337.316 1.475.862

      a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 28 27

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        29 28

       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 30 29

       b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 31 30

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 32 31 1.667.113 1.801.640

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
              (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)    

33 32 1.517.036 1.576.054

    11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;  
              cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor 
               acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

34 33 9.858 62.433

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 35 34

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 36 35

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 37 36

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 38 37 140.219 163.153

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din 
Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      39 39

          - Cheltuieli (ct.6812) 40 40

          - Venituri (ct.7812) 41 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 
                    (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)

42 42 11.537.578 12.245.538

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 43 43 1.630.050 3.058.163

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 44 44 0 0

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45 45

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 46

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766) 47 47 95 47.925

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48 48

 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49 49

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 50 5.781 15.590

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51 51

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 52 5.876 63.515

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53 53

             - Cheltuieli  (ct.686) 54 54

             - Venituri (ct.786) 55 55

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 56 56 26.893 22.367

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             57 57

 18.  Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 58 16.108 20.757

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 59 43.001 43.124

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
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              - Profit (rd. 52 - 59) 60 60 0 20.391

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 61 61 37.125 0

 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 62 13.173.504 15.367.216

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 63 11.580.579 12.288.662

 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 64 64 1.592.925 3.078.554

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 65 65 0 0

 20.  Impozitul pe profit (ct.691) 66 66 309.176 458.079

 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 67 67

 22.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 68 68

 23.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)        69 69 1.283.749 2.620.475

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 70 70 0 0

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor 
al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
        La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative 
speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute 
de Codul fiscal.

  Numele si prenumele

GANSAC VICTOR

  Numele si prenumele

RUSU PAUL

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 



DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1
la data de  30.06.2022

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.rd.
OMF 
nr.1669
/ 2022

Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 2.620.475

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit,  nici pierdere 03 03

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05

      - peste 30 de zile 06 06

      - peste 90 de zile 07 07

      - peste 1 an 08 08

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – 
total(rd.10 la 14)

09 09

     - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 

10 10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate  

11 11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13

     - alte datorii sociale 14 14
  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
alte fonduri 

15 15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 16

  Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit  
la bugetul de stat, din care:

17 17

               - contributia asiguratorie pentru munca  18 17a 
(301)

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale 

19 18

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 30.06.2021 30.06.2022

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 20 19 44 47

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 30 iunie

21 20 42 48

 IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,  
        subvenţii   încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
public, primite în concesiune, din care:

22 21

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26

  - impozitul datorat la bugetul de stat 28 27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care:

29 28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30

                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33

                                  - subvenţii pentru energie din surse regenerabile 35 33a 
(316)

                                  - subvenţii pentru combustibili fosili 36 33b 
(317)

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 
comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

37 34

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 39 36

 V. Tichete acordate salariaților Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 40 37

  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 41 37a 
(302)

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de  
   cercetare - dezvoltare **)

Nr. 
rd. 30.06.2021 30.06.2022

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38 3.467.381

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității 
entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi  
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

43 38a 
(318)

  - dupa surse de finantare (rd. 40+41) 44 39 0 3.467.381

         - din fonduri publice 45 40 1.861.800

         - din fonduri private 46 41 1.605.581

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 43+44) 47 42 0 0

         - cheltuieli curente 48 43

         - cheltuieli de capital 49 44

 VII.  Cheltuieli de inovare ***) Nr. 
rd. 30.06.2021 30.06.2022

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 50 45

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității 
entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi 
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

51 45a 
(319)

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 30.06.2021 30.06.2022

A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094),  din care:

52 46

        - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente 
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

53 46a 
(303)
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        - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări necorporale (din ct. 4094)

54 46b 
(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   
(ct. 4093),  din care:

55 47 226.363 347.628

  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

56 47a 
(305)

  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

57 47b 
(306)

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   58 48
        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)   

59 49

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 60 50

         - părţi sociale emise de rezidenti 61 51

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 62 52

                    - detineri de cel putin 10% 63 52a 
(307)

          - obligatiuni emise de nerezidenti 64 53

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   65 54

          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute  
 (din ct. 267)

66 55

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 67 56

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de 
natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate 
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute  
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418),  din care:

68 57 6.948.889

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți 
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

69 58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

70 58a 
(308)

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

71 59 170.631 186.178

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
 (ct. 425 + 4282)      

72 60 8.000 65.000

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 
444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)

73 61 8.939.771 3.123.443

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4382)

74 62 3.785

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului  
(ct.436+441+4424+4428+444+446)

75 63 11.253

         - subventii de incasat(ct.445) 76 64 8.939.771 3.108.405

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 77 65

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 78 66
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate 
(ct. 451),  din care:

79 67

          - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente  
         (din ct. 451), din care:

80 68
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               - creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
                 nerezidente (din ct. 451)

81 69

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului neîncasate la termenul stabilit (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)

82 70 3.785

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
din care:

83 71 861.117 637.056

       - decontari privind interesele de participare ,decontari cu 
actionarii/ asociatii  privind  capitalul ,decontari din 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

84 72 119.047

       - alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului) 
             (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

85 73 742.070 637.056

      - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 
şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

86 74

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    87 75

            - de la nerezidenti 88 76

 Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 

4538)
89 76a 

(313)

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  
economici ****) 90 77

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 
+ 507 + din ct.508), din care:

91 78

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 92 79

         - părţi sociale emise de rezidenti 93 80

         - actiuni emise de nerezidenti 94 81

         - obligatiuni emise de nerezidenti 95 82

         - dețineri de obligațiuni verzi 96 82a 
(320)

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         97 83
 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 98 84 12.797 12.433

          - în lei (ct. 5311) 99 85 12.797 12.433

          - în valută (ct. 5314) 100 86

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 101 87 2.399.821 8.110.026

        - în lei (ct. 5121), din care: 102 88 2.201.139 7.969.210

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 103 89

        - în valută (ct. 5124), din care: 104 90 198.682 140.816

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente

105 91

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 106 92

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de 
încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)        

107 93

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din 
ct. 5125 + 5414)

108 94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 
116 + 119 + 122 + 128)

109 95 3.742.125 4.768.141

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mica de 1 an)  
(din ct. 519), (rd .97+98) 

110 96
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                - în lei 111 97

                - în valută 112 98
 Credite bancare externe pe termen lung  (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) 
(din ct. 162), (rd.100+101) 

113 99

                  - în lei 114 100

                  - în valută   115 101
 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682)

116 102

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 104+105)

117 103

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face 
in functie de cursul  unei valute 

118 104

                   - în valută 119 105

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 120 106 101.086 61.240

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 121 107

                  - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate 122 107a 
(321)

 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 
408 + 419),  din care:

123 108 1.925.089 2.754.050

 - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate 
nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați 
nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație 
cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

124 109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi 
asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 
din ct. 419)

125 109a 
(309)

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 
423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

126 110 349.921 399.251

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 
+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

127 111 695.831 1.327.653

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4381)

128 112 208.770 243.059

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 
(ct.436+441+4423+4428+444+446)

129 113 487.061 1.084.594

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447)

130 114

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 131 115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451),   
din care:

132 116

          - datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) 
           (din ct. 451), din care:

133 117

              - cu scadența inițială mai mare de un an 134 118

              - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 
indiferent de scadență (din ct. 451)

135 118a 
(310)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 136 119

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 138 121
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Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
472 + 473 + 478 + 509), din care:

139 122 670.198 225.947

                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, decontari 
din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

140 123 437.500 1.415

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 3) 
                  (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

141 124 232.698 224.532

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 142 125

                - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 
si investitii pe termen  scurt  (ct.269+509)

143 126

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
144 127

  Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 145 128

            - către nerezidenți 146 128a 
(311)

  Dobânzi de plătit către nerezidenți  

      (din ct. 4518 + din ct. 4538)
147 128b 

(314)

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

148 129

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 149 130 3.125.000 13.300.000

           - acţiuni cotate 4) 150 131 3.125.000 13.300.000

           - acţiuni necotate 5) 151 132

           - părţi sociale 152 133

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134

 Brevete si licente (din ct.205) 154 135 114.429 114.429

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 30.06.2021 30.06.2022

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 155 136

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 30.06.2021 30.06.2022

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare

156 137

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune

157 138

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 158 139

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea 
privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP 
nr. 668/2014

Nr. 
rd. 30.06.2021 30.06.2022

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 159 140

 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 30.06.2021 30.06.2022

Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

  Capital social vărsat (ct. 1012) 7),  
    (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

160 141 3.125.000 X 13.300.000 X
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  - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 161 142

       - deţinut de instituţii publice de subord. centrală 162 143

       - deţinut de instituţii publice de subord.  locală 163 144

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 164 145

       - cu capital integral de stat 165 146

       - cu capital majoritar de stat 166 147

       - cu capital minoritar de stat 167 148

  - deţinut de regii autonome 168 149

  - deţinut de societăţi cu capital privat 169 150

  - deţinut de persoane fizice 170 151 3.125.000 100,00 13.300.000 100,00

  - deţinut de alte entităţi 171 152
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XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din 
profitul reportat

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2021 2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din 
profitul reportat

172 152a 
(312)

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 
163/2018

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2021 2022

- dividendele interimare repartizate 8) 173 152b 
(315)

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
*****)

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2021 30.06.2022
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală),  
din care:

174 153

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 175 154

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de achiziţie), 
din care:

176 155

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 177 156

XVI. Venituri obţinute din activităţi  agricole ******)  Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2021 30.06.2022

Venituri obţinute din activităţi agricole 178 157

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587),  
din care:

179 157a 
(322)

          - inundații 180 157b 
(323)

          - secetă 181 157c 
(324)

          - alunecări de teren 182 157d 
(325)
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 *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. 
 ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere 
prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul 
statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei. 
 ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 
 *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 ******)  Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 
 (2)   În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 
  
 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc). 
 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială 
mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'. 
 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 
 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 
 7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171 , în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat, înscris la rd.160. 
 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi 
completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. 
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