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Către: Bursa De Valori București  

            Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 06/2023 
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 
privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi 
Instrumente Financiare. 

Data raportului 23.02.2023 
Denumirea societății Safetech Innovations S.A. 
Sediul social Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București 
Telefon +40 31 860 21 01 
Email investors@safetech.ro 
Nr. înreg. la ONRC J40/3550/2011 
Cod unic de înregistrare 28239696 
Capital social subscris și vărsat 13.300.000 lei 
Număr de acțiuni 66.500.000 
Simbol SAFE 
Piața de tranzacționare Bursa de Valori București, Segmentul Principal, 

Categoria Standard 

Evenimente importante de raportat: Rezultate financiare preliminare 2022  

În 2022, Safetech Innovations a înregistrat la nivel individual o cifră de afaceri de 34,9 milioane 
de lei, o creștere cu 52% față de rezultatul din 2021, creșterea fiind susținută de investițiile 
efectuate de companie de-a lungul celor aproximativ doi ani și jumătate de la încheierea 
plasamentului privat pentru acțiunile SAFE, urmate de creșterea continuă a solicitărilor pentru 
servicii și soluții de securitate cibernetică furnizate de companie. Serviciile de securitate 
cibernetică, prezentate în categoria prestare de servicii, au contribuit cu 43% la cifra de afaceri 
totală în 2022, iar implementarea soluțiilor de securitate cibernetică, prezentate pe linia 
venituri din vânzare de bunuri, care include atât valoarea mărfurilor vândute, cât și serviciile 
aferente cu valoare adăugată, au contribuit cu 57%.  

Veniturile din producția de imobilizări au crescut cu 38% în 2022, până la 12,9 milioane de lei, 
acestea reprezentând investițiile în active necorporale realizate din fonduri europene și proprii 
ale companiei – dezvoltarea produsului propriu Safetech, care va fi pus în funcțiune la 
finalizarea proiectului, respectiv iunie 2023. Proiectul cu fonduri UE este destinat „Centrului de 
Excelență pentru securitatea cibernetică și reziliența infrastructurilor critice (SafePIC)” și își 
propune creșterea capacității de răspuns CERT a Safetech la atacurile și incidentele de 
securitate cibernetică.  
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În ceea ce privește cheltuielile, în 2022, cea mai mare contribuție a fost adusă de cheltuielile cu 
materii prime și consumabilele, care au crescut cu 12% față de anul 2021 și au ajuns la 12,2 
milioane de lei. Aceasta creștere este determinată de dimensiunea mai mare a afacerii și 
reprezintă costul soluțiilor implementate. Cel de-al doilea cost major este reprezentat de 
cheltuielile cu personalul, care au crescut cu 28% comparativ cu 2021, ajungând la 10 milioane 
de lei. La 31 decembrie 2022, Compania avea 50 angajați, față de 47 de angajați la finalul anului 
2021. Totodată, ca parte a politicii standard de a rămâne un angajator competitiv, compania a 
continuat să majoreze salariile pe parcursul anului pentru a păstra cele mai bune talente, fapt 
care are în continuare un impact asupra cheltuielilor cu personalul.  

Alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 202% în 2022, până la 10,9 milioane de lei. Această 
categorie include mărfuri, servicii executate de terți, cheltuieli cu redevențele, locații de 
gestiune și chirii, precum și cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații. Creșterea 
semnificativă de la nivelul anului 2022 este reprezentată de categoria de mărfuri (vânzări de 
soluții care nu au inclus și manopera și care, conform politicilor contabile, au fost contabilizate 
ca mărfuri).  

Rezultatul operațional a ajuns în 2022 la 11,7 milioane de lei, o creștere cu 65% față de 2021, 
datorită amplorii mai mari a afacerilor și ca urmare a concentrării sporite pe servicii cu marjă 
mai mare. Cheltuielile financiare au scăzut cu 4% comparativ cu anul 2021, ajungând la 199 mii 
de lei în 2022. În același timp, veniturile financiare au crescut cu 1741% în 2022, până la 161 mii 
de lei. Prin urmare, rezultatul brut aferent anului 2022 a fost de 11,6 milioane de lei, o creștere 
cu 69% față de 2021. Impozitul pe profit a crescut până la 1,4 milioane de lei în 2022, o creștere 
cu 67%, în linie cu creșterea rezultatului brut. Prin urmare, rezultatul net aferent anului 2022 a 
fost de 10,2 milioane de lei (0,19 lei pe acțiune), o creștere cu 70% față de anul 2021.   

Rezultatele preliminare la nivelul anului 2022 includ și performanța realizată de companie la 
nivel consolidat. Acestea includ rezultatele generate de Safetech Innovations S.A. și Safetech 
Innovations Global Services Limited, entitatea din Marea Britanie, înființată în august 2022 și în 
care Safetech Innovations deține o participație de 67%. Astfel, în 2022, la nivel consolidat, 
compania a înregistrat o cifră de afaceri de 34,9 milioane de lei și un profit net de 9,5 milioane 
de lei. 

Conferință telefonica 

Conferința telefonică de prezentare a rezultatelor preliminare financiare neauditate 
disponibile la 31 decembrie 2022 va avea loc în data de 6 martie 2023, la ora 11:00, ora locală 
(EET). Pentru a participa la teleconferința aferentă rezultatelor preliminare pentru anul 2022, 
părțile interesate sunt invitate să contacteze echipa de IR la investors@safetech.ro. 
Participanții înregistrați vor primi, prin e-mail, o confirmare cu detaliile de autentificare, cu o zi 
înaintea conferinței. 
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Disponibilitate raport 

Rezultatele financiare preliminare sunt disponibile pe site-ul companiei, www.safetech.ro, la 
secțiunea „Investitori”/ „Rezultate financiare”, pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori 
București, www.bvb.ro, simbol: SAFE și sunt anexate acestui raport curent. 

Victor GÂNSAC  

Director General 

https://www.safetech.ro/
https://www.bvb.ro/

