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INFORMAȚII EMITENT 
 

 
  INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR 

Tipul raportului Raport Anual 2020 

Conform Anexa 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

Data publicării 16.04.2021 

Pentru exercițiul financiar 01.01.2020 – 31.12.2020 

INFORMAȚII DESPRE EMITENT 

Nume Safetech Innovations S.A. 

Cod fiscal 28239696 

Număr înregistrare Registrul Comerțului J40/3550/2011 

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

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE 

Capital subscris și vărsat 625,000 lei 

Piața pe care se tranzacționează valorile 
mobiliare 

SMT-AeRO Premium 

Număr total acțiuni 3,125,000 acțiuni 

Simbol SAFE 

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI 

Număr de telefon +40 31 225 33 73 

Email investors@safetech.ro 

Website www.safetech.ro  
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MESAJ DE LA CEO 
 

Stimați acționari, 

Astăzi, vă prezentăm primul raport anual al Safetech 
Innovations, la mai bine de două luni de când acțiunile SAFE au 
intrat la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori 
București. Suntem extrem de onorați de faptul că acțiunile 
SAFE sunt unele dintre cele mai tranzacționate instrumente 
financiare pe piața AeRO în 2021.  

Entuziasmul vostru din primele minute ne-a depășit toate 
așteptările și, împreună cu Paul Rusu, doresc să vă mulțumesc 
pentru încrederea acordată. Suntem încântați de începutul 
călătoriei noastre pe Bursa de Valori București și ne așteptăm 
să ducă Safetech Innovations pe culmi absolut noi. 

Vă anunț cu multă satisfacție că în anul 2020, Safetech 
Innovations a înregistrat o performanță record. Într-un an 
marcat de o pandemie globală, în care companiile s-au luptat 
să supraviețuiască, afacerea noastră a prosperat. Am înregistrat o cifră de afaceri de 14,7 milioane 
lei, +43% față de rezultatul din 2019 și un profit net de 3,1 milioane lei – o creștere de 148% față de 
2019. Prin urmare, am încheiat anul 2020 cu o marjă record a profitului net de 21%. 

În linie cu politica noastră de dividende, rezultatele extraordinare din 2020 vor fi distribuite sub 
un model hibrid, unde o parte din profit va fi capitalizată și veți beneficia de acțiuni gratuite, iar o 
altă parte va fi distribuită în numerar. 

La Adunarea Generală Anuală a Acționarilor din 16 aprilie 2021, ați votat o capitalizare de 2,5 
milioane lei din profit, precum și distribuirea de dividende în numerar în valoare de 437.500 lei. 
Astfel, acționarii vor primi, pentru fiecare acțiune deținută, 4 acțiuni gratuite, precum și 0,14 lei. 
Considerăm că acest echilibru între capitalizare și distribuire  cash este unul perfect, oferind 
companiei capital suficient pentru a continua dezvoltarea accelerată și recompensând în același 
timp acționarii noștri pentru încrederea lor. 

Suntem bucuroși să vă oferim acest dividend, deoarece fără capitalul atras în octombrie 2020, nu 
am fi reușit să înregistrăm aceste rezultatele pe care vi le prezentăm acum. Sumele obținute din 
plasamentul privat au fost folosite parțial pentru cofinanțarea și derularea proiectelor finanțate 
din fonduri nerambursabile, dar și la dezvoltarea companiei noastre. De asemenea, o parte 
semnificativă a capitalului strâns în octombrie poate fi văzută în bilanțul din 2020. 

Aș dori să vorbesc puțin și despre aspectele esențiale ale anului anterior și să vă ofer câțiva 
indicatori despre evoluția afacerii noastre. Înaintea listării pe AeRO, unul dintre obiectivele 
noastre a fost să pregătim compania din punct de vedere al structurii corporative. De aceea, am 
implementat o nouă organigramă și noi fluxuri și proceduri de lucru în scopul eficientizării 
activității. Rezultatele au depășit așteptările noastre, întrucât am înregistrat o creștere a 
productivități valorice a muncii cu 23%. Acest lucru a avut un efect pozitiv direct asupra creșterii 
ratei de profitabilitate, de la 16% la 21% în 2020. 

În plus, raportăm și o creștere valorică a contractelor recurente, acestea acoperind necesarul de 
cheltuieli curente aferente procesului de producție pentru anul 2021. Cheltuielile curente aferente 
procesului de producție nu includ cheltuielile de cercetare-dezvoltare, care sunt finanțate din 
proiecte cu fonduri nerambursabile. De asemenea, am înregistrat o creștere accelerată, cu 54%, 
a ponderii veniturilor din servicii de securitate cibernetică din totalul cifrei de afaceri.  

Nu în ultimul rând, ne-am adaptat la contextul general al crizei sanitare și am implementat toate 
măsurile tehnice și organizaționale, astfel încât, 95% din serviciile și soluțiile de securitate 
cibernetică din portofoliul companiei pot fi furnizate și implementate de la distanță. Aceasta 
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înseamnă că suntem pe deplin capabili să deservim clienți din toată România, dar și de oriunde 
în lume. De fapt, dorim să creștem numărul de clienți pe piețele externe. În acest sens, faptul că 
suntem de ani de zile furnizorul ArcelorMittal din Luxemburg și CyberX Israel (preluat de către 
Microsoft) ne ajută foarte mult. 

Dar, deocamdată încă vedem un potențial extraordinar pe piața locală, unde securitatea 
cibernetică a fost destul de neglijată și, prin urmare, România trebuie să ajungă din urmă restul 
Europei. În această privință, în trimestrul 4 din 2020 a fost pusă în aplicare, în sfârșit, legea 
362/2018 care transpune Directiva Europeană privind Securitatea Rețelelor și Informațiilor, prima 
legislație la nivel european în domeniul securității cibernetice care prevede măsuri legale pentru 
creșterea nivelului general de securitate cibernetică în UE. Ne așteptăm ca Safetech să 
beneficieze semnificativ de această transpunere a Directive, deoarece va accelera evoluția pieței 
românești de securitate cibernetică. Și când se va întâmpla acest lucru vom fi pregătiți, având 
deja o experiență considerabilă, o bună reputație, o echipă foarte calificată și, nu în ultimul rând, 
fiind o companie publică transparentă. 

În acest context, ne așteptăm ca veniturile și profitul să crească în continuare în următorii ani, iar 
pentru 2021, țintim venituri aferente cifrei de afaceri de 20 milioane de lei și un profit net de 4,5 
milioane lei. Suntem optimiști în ceea ce privește viitorul și așteptăm împreună cu echipa noastră 
un an extraordinar. Vă vom ține la curent cu toate evoluțiile importante din viața Safetech 
Innovations. Până atunci, pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactați la adresa de email 
investors@safetech.ro.  

 

Victor Gânsac 
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DESPRE SAFETECH INNOVATIONS 
 

SCURT ISTORIC 

Safetech Innovations este o companie unică pe piața 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.  

Compania a fost înființată ca societate cu răspundere limitată (SRL) de către Victor Gânsac, Paul 
Rusu, Teodor Lupan și Adrian Vlada, în anul 2011. La data de 25 septembrie 2020, compania a fost 
transformată în societate pe acțiuni (SA), cu capital social de 500,000 lei, împărțit în 2.500.000 de 
acțiuni cu o valoare nominală de 0,2 lei, deținută de către doi acționari și cofondatori, Victor 
Gânsac și Paul Rusu, fiecare cu 50% din capitalul social. Pe 19 octombrie 2020, compania a lansat 
și a închis în prima zi plasamentul privat pentru acțiunile sale. Oferta a fost suprasubscrisă în doar 
37 de secunde și până la finalul zilei, plasamentul a înregistrat o rată record de suprasubscriere 
de 8,57 ori. Un total de 625,000 de acțiuni, respectiv 20% din capitalul social al companiei, cu o 
valoare nominală de 0,2 lei pe acțiune au fost vândute investitorilor.  

La 31.12.2020, acționariatul companiei arăta după cum urmează: 

• Victor Gânsac – 40% 
• Paul Rusu – 40% 
• Free-float / actionari tip lista – 20%  

Acțiunile Safetech Innovations (SAFE) au fost admise la tranzacționare pe segmentul SMT al 
Bursei de Valori București în data de 29.01.2021. Aceasta înseamnă că nu a existat nicio activitate 
de tranzacționare pentru instrumente financiare emise de companie în cursul anului 2020.  

La 31.12.2020, Safetech Innovations deținea 24% în Safetech Innovations International LTD - 
societate cu răspundere limitată, înregistrată în Marea Britanie. Compania nu a avut nicio 
activitate în cursul anului 2019 și în 2020. 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI 

Safetech 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. 

Misiunea Safetech este de a dezvolta servicii și soluții inovatoare de securitate cibernetică care 
răspund nevoilor oricărei organizații. Motto-ul Safetech este de a folosi inteligență umană și 
cibernetică pentru a ajuta afacerile să prospere în perioade incerte. Safetech folosește informații 
de securitate cibernetică aplicate: un cadru perceput ca un sistem hibrid în care experții săi 
combină atât inteligență artificială, cât și cea umană, protejând în același timp afaceri, reputația 
companiei, locuri de muncă, perspective de business, oferind un viitor mai sigur pentru toți. 

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

• Testare și audit de securitate; 
• Managementul securității informațiilor și al riscului; 
• Implementarea controalelor organizaționale și tehnice pentru abordarea riscurilor de 

securitate a informațiilor și / sau realizarea conformității cu reglementările în vigoare; 
• Securitatea infrastructurilor critice (ICS / SCADA); 
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• Monitorizarea și răspunsul la incidente de securitate cibernetică. 
 

 

CERTIFICĂRI 

Experții Safetech sunt atestați în domeniul protecției datelor, și dețin diplome de Certified 
Information Privacy Technologist (CIPT). În plus față de cele menționate mai sus, departamentul 
companiei de cercetare are un potențial important de inovare, dovedit prin implicarea în 
tehnologia de securitate cibernetică, în proiecte de înalta tehnologie și strategice dezvoltate în 
cadrul programelor naționale și europene de cercetare și dezvoltare. 

 

De-a lungul anilor, Safetech a primit mai multe certificări la nivel internațional, inclusiv: 

 

Safetech Innovations este singura companie din Romania, acreditata ca partener în NATO 
Industry Cyber Partnership (NICP). Compania deține și Codul1GM2 al Organizației Comerciale și 
Guvernamentale NATO (NCAGE), care atestă faptul că Safetech este capabilă să efectueze 
activități în sectorul apărării.  

EXPERIENȚĂ 

Safetech a lucrat cu peste 15 bănci și instituții financiare locale și internaționale, jucători cheie din 
sectorul energetic și al utilităților, diverse ministere, spitale și companii private. Exemple de 
proiecte pe care echipa Safetech le-a implementat cu succes includ: 
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• Evaluarea riscurilor și implementarea diferitelor soluții pentru securitatea informatică 
pentru un jucător cheie din piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din 
România; 

• Evaluarea riscurilor, monitorizarea securității și implementarea diferitelor soluții de 
securitate cibernetică pentru concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apă și 
canalizare într-o capitală europeană mare; 

• Testarea securității pentru o companie națională de transport aerian; 
• Evaluarea riscurilor pentru cel mai mare producător român de dulciuri; 
• Servicii de securitate și implementare a soluțiilor de securitate digitală pentru mai multe 

bănci românești (Top 10); 
• Implementarea soluțiilor de securitate informatică pentru sistemul feroviar românesc; 
• Implementarea pentru Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA) proiectul “Formalizarea unui cadru standardizat privind măsuri de 
securitate adecvate pentru companiile mici și mijlocii pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal”; 

• Teste de securitate pentru Arcelor Mittal (Luxemburg / Germania), Security Innovations 
(SUA), World Customs Organization (Belgia). 

 
PORTOFOLIU COMPLET DE SERVICII ȘI SOLUȚII 

Servicii: 

• Teste de penetrare și audit cod sursă 
• Consultanță de securitate 
• Dezvoltarea și implementarea 

standardelor de securitate  
• Monitorizarea evenimentelor de 

securitate (prin intermediul STI 
CERT)  

• Detectare și răspuns la incidente de 
securitate (prin intermediul STI 
CERT)  

• Audit de securitate  
• Analiză de risc  
• Analiză vulnerabilităților  
• Design și implementare program de 

securitate  
• Scanarea periodică a 

vulnerabilităților  
• Automatizarea configuratiilor de 

securitate  
• Servicii care asigură continuarea 

afacerii și recuperarea datelor în caz 
de dezastru  

• Cursuri de securitate 

Soluții: 

• Soluții pentru managementul accesului 
• Soluții pentru securizarea infrastructurii 

de rețea (Firewalls, IDS/IPS)  
• Soluții pentru securizarea 

infrastructurilor critice  
• Soluții pentru securitatea dispozitivelor 

mobile  
• Firewalls pentru protejarea aplicațiilor 

Web  
• Soluții pentru filtrarea traficului Web  
• Soluții pentru securitatea dispozitivelor 

IoT  
• Soluții pentru securitatea dispozitivelor 

medicale  
• Soluții pentru securizarea poștei 

electronice  
• Soluții pentru colectarea, analiză și 

corelarea evenimentelor de securitate  
• Soluții pentru securizarea bazelor de 

date  
• Soluții pentru scanarea și 

managementul vulnerabilităților  
• Soluții pentru protejarea stațiilor de 

lucru  
• Soluții pentru prevenirea pierderii 

datelor 
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CERCETARE & PRODUSE PROPRII 

În anul 2016, Safetech și-a înființat propriul departament de Cercetare și Dezvoltare, folosind 
resurse financiare proprii. În prezent, compania are un număr de produse de securitate 
cibernetică proprii în dezvoltare sau pe care intenționează să le dezvolte, ceea ce va aduce o 
valoare adăugată nouă clienților. În plus, compania operează o echipa privată de răspuns la 
situații de urgență în România, numită STI CERT - Computer Emergency Response Team (CERT) 
/ Computer Security Incident Response Team (CSIRT), disponibilă clienților din sectoarele public 
și privat, care oferă monitorizarea continuă a amenințărilor la adresa securității cibernetice și 
intervenția în caz de incidente de securitate. STI CERT a fost conceput pentru a sprijini companiile, 
instituțiile și organizațiile care doresc să fie protejate împotriva atacurilor cibernetice prin 
monitorizare continuă (24/7), răspuns prompt și recuperare rapidă după incidentele de securitate 
cibernetică. STI CERT este acreditat la nivel european de Trusted Introducer și oferă sistem de 
monitorizare 24/7, alertare, managementul incidentelor și cercetări criminalistice. 

În luna martie 2019, Safetech a lansat primul său produs de cibersecuritate - iSAM, Information 
Security Automation Manager (Managerul de securitate a informațiilor). iSAM permite 
managerilor de securitate informațională a companiilor să gestioneze mai bine securitatea 
cibernetică în cadrul organizației sale, automatizând anumite procese, oferind actualizări în timp 
real despre nivelul de protecție cibernetică și permițând detectarea timpurie a amenințărilor de 
securitate cibernetică. Safetech deține certificatul de înregistrare în Registrul Național al 
Programelor pentru Calculator pentru iSAM. Certificatul a fost emis la data de 22.01.2020 de către 
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. 

Principalele funcționalități ale aplicației dezvoltate de Safetech includ:  

• inventarierea proceselor de business și a sistemelor informatice; 

• managementul politicilor și al standardelor de securitate în cadrul organizației;  

• analiza continuă și managementul riscurilor și al vulnerabilităților; 

• managementul evenimentelor și al incidentelor de securitate. 

Soluția automatizează o parte din activitățile ofițerilor de securitate a informațiilor, dar ajută și la 
organizarea rapoartelor de securitate, adunând la un loc informații din diverse departamente, 
economisind astfel timp și aliniind practicile utilizate într-o companie. Platforma are, de 
asemenea, opțiunea de a genera aproape instantaneu rapoarte despre nivelul de securitate 
informatică din cadrul organizației, precum și de a furniza instrumente pentru managementul 
indicatorilor de securitate și a riscurilor. 

Soluția se adresează în principal marilor companii din sectoarele financiar-bancar, sănătate, 
transport, energie, utilități, precum și sectoarele de infrastructură digitală, asigurând respectarea 
dispozițiilor relevante privind securitatea informatică aplicabile acestor industrii. iSAM ajută 
companiile să respecte următoarele reglementări aplicabile în prezent în România: 

• Legea 362/2018 privind asigurarea unui înalt nivel de securitate a rețelelor și sistemelor 
informatice; 

• Norma 4/2018 a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind gestionarea riscurilor 
operaționale; 

• Regulamentul BNR 3/2018 privind monitorizarea pieței financiare și a infrastructurii 
instrumentelor de plată; 

• Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR). 

În 2020, Safetech Innovations a cheltuit suma de 3.396.340 lei pentru cercetare-dezvoltare, din 
care 2.717.072 lei proveniți din fonduri nerambursabile/publice iar 679.268 lei din fonduri proprii. 
Pentru 2021, bugetul este stabilit la 4.250.000 lei, din care 3.187.500 lei din fonduri 
nerambursabile/publice și 1.062.500 din fonduri proprii. 
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DIFERENȚIEREA FAȚĂ DE CONCURENȚĂ 

• Fondatorul, deținătorul și operatorul Centrului Privat de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică, STI CERT; 

• Competențe tehnice în toate domeniile securității informației; 

• Portofoliu extins de soluții inovatoare în domeniul securității cibernetice; 

• Expertiză și reputație recunoscute de 100+ clienți, 250+ proiecte finalizate cu succes și 
servicii de securitate cibernetică furnizate la nivel global. 

ANGAJAȚI  

Compania avea la 31 decembrie 2020, 43 de angajați, o creștere cu 5 noi colegi, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului precedent. 90% din angajații Safetech au studii superioare 
(universitare). Împărțirea angajaților pe departamente este următoarea: 

• Direcția Comercială: 8 
• Direcția Dezvoltare, Strategie și Afaceri Internaționale: 1 
• Direcția Economică și De Personal: 4 
• Direcția Servicii Securitatea Informației: 8 
• Departament Servicii Monitorizare Securitate Cibernetica: 11 
• Direcția Cercetare – Inovare: 10 
• Director General: 1 

 
Organigrama Safetech Innovations: 

 

La nivelul Safetech Innovations S.A. există negociat un contract colectiv de muncă, salariații 
nefiind organizați în sindicat. Contractul colectiv de muncă s-a negociat cu un reprezentant al 
salariaților și este înregistrat la ITM. 

ADMINISTRATORI ȘI CONDUCEREA EXECUTIVĂ 

Compania este administrată de un Administrator Unic, domnul Victor Gânsac, pe un mandat de 
2 ani, începând de la data de 25.09.2020.   

Victor GÂNSAC – Administrator Unic și Director General 

Victor Gânsac este unul din fondatorii companiei Safetech Innovations, care a anticipat faptul că 
tehnologia informației și comunicațiilor reprezintă una dintre premisele dezvoltării societății 
moderne, dar și că spațiul cibernetic generează atât oportunități de dezvoltare cât și riscuri la 
adresa funcționării acesteia.  
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Pornind din poziția de profesionist în domeniul Securitățîi Informației, în sectorul bancar a 
acumulat în baza unei experiențe practice de pionierat și a unor cursuri de pregătire și 
specializare cunoștințe și abilități definitorii atât în domeniul tehnic, în domeniul guvernanței și 
managementului securității cibernetice cât și în domeniul managementului instituțional care ii 
permit în prezent să exercite funcția de director general din poziția unui expert în securitate 
cibernetice cu competență și experiență managerială relevanță.  

Cele mai importante abilități tehnice, susținute de certificări internaționale, includ securitate 
informatică, testarea securitățîi, gestionarea securității, dezvoltarea de programe și politici de 
securitatea informațiilor, toate combinate cu capacitatea de a oferi consiliere managementului 
în domeniul securității informației, al managementului riscurilor IT&C și continuității afacerii după 
atacuri cibernetice.  

Victor Gânsac deținea la 31.12.2020 o pondere de 40% din capitalul social al companiei. În ultimii 
5 ani, lui Victor Gânsac nu i-a fost interzis de către o instanță de judecată să îndeplinească funcția 
de membru al consiliului de administrație sau supervizare a unei societăți comerciale.  În ultimii 
5 ani, nu au existat cazuri de insolvență, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor 
societăți comerciale, din ale căror consilii de administrație sau supervizare să facă parte Victor 
Gânsac. Victor Gânsac nu are activitate profesională care concurează pe cea a emitentului. 

Companii afiliate: Victor Gânsac deține 20% din compania Safetech Intelligence SRL. Compania 
nu are nicio activitate începând cu 2019. 

Paul RUSU – Director Economic și de Personal  

Paul Rusu are o experiență de peste 30 ani în poziții similare la nivelul unor companii și instituții 
publice, a fost implicat în proiecte majore și a gestionat dezvoltarea economică a unor domenii 
importante în perioade de criză asigurând nu doar resursele economice și de personal dar și 
dialogul social prin asumarea responsabilității, negociere și leadership. Absolvent de studii 
economice și militare are expertiză necesară și o abordare flexibilă atât în definirea unor strategii 
și planuri de dezvoltare sustenabile și a unor investiții responsabile cât și în gestionarea resurselor 
economice, financiare și umane necesare implementării acestora.  

Paul Rusu deținea la 31.12.2020 o pondere de 40% din capitalul social al companiei. În ultimii 5 ani, 
lui Paul Rusu nu i-a fost interzis de câtre o instanță de judecată să îndeplinească funcția de 
membru al consiliului de administrație sau supervizare a unei societăți comerciale.  În ultimii 5 
ani, nu au existat cazuri de insolvență, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor 
societăți comerciale, din ale căror consilii de administrație sau supervizare să facă parte Paul 
Rusu. Paul Rusu nu are activitate profesională care concurează pe cea a emitentului. 

Companii afiliate: Paul Rusu deține 20% din compania Safetech Intelligence SRL. Compania nu 
are nicio activitate începând cu 2019. 
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EVENIMENTE CHEIE ÎN 2020 
 

SafePIC 

În iunie 2020, Safetech Innovations a semnat un contract de finanțare din fonduri nerambursabile 
cu o perioadă de implementare de 3 ani. “Centrul de excelență pentru securitatea cibernetică și 
reziliența infrastructurilor critice (SafePIC)” are ca scop creșterea capacitații de răspuns a STI–
CERT la atacurile și incidentele de securitate cibernetică, prin automatizare și interoperabilitate 
cu structura similară la nivel național și internațional, dar și dezvoltarea organizațională prin 
derularea unui ansamblu de acțiuni de proiectare și implementare a unor măsuri de 
perfecționare a componentelor sistemului de management (strategie, structură, sistem 
informațional, sistem decizional, sistem metodologic), menit să conducă la creșterea 
performanțelor și competitivității organizației. 

Valoarea totală a proiectului este de 19,546,785.94 lei, din care, finanțarea nerambursabilă din 
partea Ministerului Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
Operațional Competitivitate 2014-2020, este în suma de 13,497,938.74 lei și cofinanțarea din 
partea companiei în valoare de 3,763,795.00 lei.  

Perioada derulării proiectului este 2020 – 2023, iar partenerii Safetech sunt: Universitatea 
Naționala De Apărare "Carol I" și Institutul Național De Cercetare – Dezvoltare Pentru Fizică și 
Inginerie Nucleară " Horia Hulubei " - IFIN - HH/DFCTI.  

ÎNCEPUTUL CĂLĂTORIEI PE PIAȚA DE CAPITAL 

În data de 19 octombrie 2020, Safetech Innovations a lansat un plasament privat cu scopul de a 
strânge 2,5 milioane lei de la investitorii de pe Bursa de Valori București. Oferta a fost închisă în 
aceeași zi, fiind suprasubscrisă în doar 37 de secunde și până la finalul zilei plasamentul a 
înregistrat o rată record de suprasubscriere de 8,57 ori și un număr de 140 de investitori dintr-un 
maxim posibil de 149. Un total de 625,000 de acțiuni, respectiv 20% din capitalul social al 
companiei, cu o valoare nominală de 0,2 lei pe acțiune au fost vândute investitorilor. Oferta a atras 
un interes de neegalat, atingând o rată de suprasubscriere mai mare decât a oricărei alte oferte 
desfășurată de o companie privată listată la Bursa de Valori București în ultimii șase ani. 

REBRANDING 

În noiembrie 2020, Safetech Innovations s-a relansat în piață cu o nouă poziționare și o nouă 
imagine. Odată cu listarea la bursă,  Safetech a făcut un pas în plus în a-și consolida poziția de 
lider din domeniul securității cibernetice, având misiunea de a menține România pe harta celor 
mai apreciați specialiști din domeniul IT la nivel global. Noua poziționare aduce la un loc 
inteligența artificială și cea umană, aplicate în securitatea cibernetică la cel mai înalt nivel, 
consolidând astfel promisiunea de brand de a securiza businessuri, reputații ale companiilor, 
locuri de muncă, perspective de afaceri și un viitor mai sigur pentru toți.  

EVENIMENTE ÎN 2020 CARE VOR AVEA EFECT ASUPRA REZULTATELOR DIN 2021 

Pe parcursul anului 2020, Safetech a semnat contracte în valoare totală de  2,7 milioane euro  pe 
o perioadă de 3 ani, și contracte în valoare totală de 0,3 milioane euro pe o perioada de 2 ani, 
constând în furnizarea de servicii de monitorizare și răspuns la incidente de securitate cibernetică 
(24/7) și servicii de guvernanță pentru securitatea informației. 
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ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE 
 

ANALIZA P&L 

În 2020, Safetech Innovations a înregistrat o cifră de afaceri de 14,7 milioane lei. Aproximativ 
jumătate din venituri au provenit din servicii de securitate, respectiv 7,8 milioane lei, în timp ce 
6,7 milioane lei au fost aduse de servicii de mentenanța și suport soluții securitate și 
implementare soluții de securitate. 

Un procent de aproximativ 30% din cifra de afaceri a fost adus de contracte recurente, în condițiile 
în care sunt luate în calcul și costul echipamentelor și a mărfurilor vândute, prin care compania 
facturează clienții lunar, în cadrul contractelor pe termen mediu (în medie 3 ani). Restul cifrei de 
afaceri a fost adusă de contracte de servicii și implementări de soluții de securitate cibernetică 
furnizate pentru peste 50 clienți. Contractele recurente au asigurat 75% din cheltuielile curente 
ale companiei. În cursul anului 2021 contractele recurente reprezintă 48% din cifra de afaceri și 
asigură cheltuielile curente de producție ale companiei. În 2020, 0,8 milioane lei, respectiv 5,2% 
din cifra de afaceri a fost generată de către clienți de pe piețele externe care au contractat 
Safetech pentru servicii de consultanță în securitatea informației și servicii profesionale pentru 
implementarea de soluții de securitate. 

Poziția ”Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale” include capitalul primit din 
fondurile europene, în cadrul cărora, Safetech Innovations a realizat un produs propriu. 
Cheltuielile efectuate cu realizarea acestuia se contabilizează în acest cont. Această poziție a 
crescut cu 64%, în 2020 datorită noului proiect accesat de Safetech Innovations în cursul anului 
2020. Alte venituri din exploatare au crescut ușor. Mare parte din aceste venituri o reprezintă cotă-
parte a subvențiilor pentru investiții trecută la venituri, corespunzător amortizării înregistrate a 
soluției proprii (proiect din fonduri nerambursabile, finalizat în 2019).  

CATEGORIE VENITURI (LEI) 2019 2020 Δ % 
Venituri servicii securitate 5.070.137  7.800.297  53,8% 
Mentenanța și suport soluții securitate; 
Implementare soluții de securitate 5.180.767  6.668.316  28,7% 
Venituri din redevențe, locații de gest. si chirii                 4.153  - -100% 
Vânzare mărfuri    290.718  252.947  -13% 
Venituri din producția de imobilizări 2.067.026  3.396.340  64,3% 
Alte venituri din exploatare 361.530 381.384 5,5% 
Total venituri 12.974.331 18.499.284 42,6% 

 

Cheltuielile au crescut cu 31%, într-un ritm mai lent decât cifra de afaceri, întrucât au ajuns la 14,7 
milioane lei în 2020. Cea mai mare contribuție la cheltuieli au fost cele cu personalul, care au 
crescut cu 32% în 2020, ajungând la 6,1 milioane lei. Creșterea fondului de salarii este determinată 
de creșterea numărului de angajați, cu 5 noi colegi, dar și a creșterilor salariale. Într-o industrie 
competitivă, cum este cea de IT, pentru a rămâne atractivă, Safetech trebuie să crească salariile 
cel puțin în același ritm cu ceilalți jucători din industria IT locală. 

Cheltuielile cu materialele au avut a doua cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor, acestea 
ajungând la 4,7 milioane lei, în creștere cu 20%. Această poziție reprezintă preponderent cheltuieli 
cu produse și echipamente în cadrul soluțiilor livrate către clienții. În 2020, această poziție a 
crescut proporțional cu creșterea volumului de vânzare a acestora. Alte cheltuieli de exploatare, 
care includ în principal cheltuieli cu subcontractorii și furnizorii de servicii, cheltuieli cu chiria, 
precum și cheltuieli cu telecomunicațiile (telefoane, internet), au crescut cu 60% ajungând la 2,7 
milioane lei ca rezultat direct al creșterii dimensiunii afacerii. 

Safetech a închis 2020 cu un rezultat operațional de 3,8 milioane lei, o creștere de 117% comparativ 
cu rezultatul din 2019. Veniturile financiare au înregistrat o valoare de 18 mii de lei, în scădere cu 
58%, în timp ce cheltuielile financiare au scăzut cu 26%, până la 0,2 milioane lei, compania 
lichidând un credit de 800.000 de lei. Prin urmare, Safetech Innovations a închis perioada 
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financiară cu un profit brut de 3,6 milioane lei, cu o creștere de 138%, în timp ce profitul net a 
crescut cu 148%, ajungând la 3,1 milioane lei.  

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI) 31/12/2019 31/12/2020 Δ % 

Venituri din exploatare 12.974.331 18.499.284 42,6% 
Cheltuieli din exploatare 11.229.844 14.709.418 31% 
Rezultat operațional 1.744.487 3.789.866 117,2% 
Rezultat financiar (228.137) (181.801) 20,3% 
Rezultat brut 1.516.350 3.608.065 137,9% 
Rezultat net 1.248.143 3.092.618 147,8% 

 

REZULTATE VS ESTIMĂRI 

Rezultatele companiei în 2020 au depășit semnificativ estimările pe care compania le-a făcut la 
sfârșitul trimestrului 3. Previziunile au fost făcute în august 2020 și au fost prudente, ținând cont 
de situația pandemiei la acel moment. În T4, profiturile au crescut datorită rezultatelor generale. 
Nu au existat evenimente unice sau un singur client care au dus la creșterea rezultatelor, 
demonstrând astfel notorietatea îmbunătățită a Safetech Innovations, precum și capacitatea mai 
mare de a transforma clienții potențiali în clienți actuali. 

 
2019 

Realizat 2020E 
2020 

Realizat 
%2020 vs. 

2019 
%2020R 

vs. 2020E 
Cifra afaceri 10.545.775  12.731.250  14.721.560  40% 16% 
Venituri fonduri 
nerambursabile 2.067.026  2.525.880  3.396.340  64% 34% 
Alte venituri 361.530  404.005  381.384  5% -6% 
Venituri financiare 43.424  -    18.376  -  -  
Total venituri   13.017.755  15.661.135      18.517.660  42% 18% 
Total cheltuieli    11.769.612  13.602.431  15.425.042  31% 13% 
Profit 1.248.143  2.058.704  3.092.618  148% 50% 
Rata profitabilitate 12%  16%  21%  75% 31% 

 

STRATEGIA DE BUSINESS & VÂNZĂRI 

În 2020, datorită contextului creat de pandemia generată de COVID-19, strategia de afaceri a 
trebuit adaptată în timpul anului și s-a decis ca principalul obiectiv să fie cel de conservare a 
afacerilor provenite din relația cu clienții existenți și prioritizarea proiectelor cu valoare adăugată, 
cele cu marje mari de profitabilitate. În 2021, având în vedere cererea piețelor dar și a contextului 
legislativ, strategia de afaceri este concentrată pe creșterea numărului de clienți noi și implicit a 
profitabilității.  

Obiectivul managementului este întotdeauna urmărirea profitului, nu a veniturilor și acesta 
poate fi atins printr-o strategie de vânzări și marketing adecvată, care să acopere mai multe 
sectoare și piețe. 

Echipa de vânzări a Safetech aplică metodă vânzărilor consultative, fiind cea mai adecvată 
metodă pentru tipologia de servicii și soluții pe care compania le oferă. Fiecare client/potențial 
client are alocat un vânzător dedicat care împreună cu echipa de specialiști identifică și propune 
soluțiile și serviciile ce acoperă cerințele formulate de client. Astfel, cu fiecare client câștigat, există 
un potențial semnificativ pentru creșterea valorii serviciilor contractate inițial. De exemplu, 
contractele de monitorizare a securității vin de obicei la pachet cu serviciul pentru guvernanță, 
risc de securitate și conformitate. Pentru clienții care solicită teste de securitate, de obicei se 
recomandă servicii suplimentare ca urmare a rezultatului testării.  

În sprijinul eforturilor de vânzare, echipa de vânzări beneficiază de expertiza specialiștilor tehnici 
din companie care oferă suport în organizarea de demonstrații gratuite de funcționare a soluțiilor 
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din portofoliu prin implementări pilot, pentru a dovedi capabilitatea implementării acestor soluții 
în infrastructura clienților potențiali. 

Bugetul de marketing din 2021 a fost construit pentru a susține activitățile de generare de noi 
oportunități utilizând cu precădere canalele digitale precum website, rețele sociale, publicare de 
articole în presă online. Activitatea cu cea mai pondere este cea a organizării de webinarii, cu o 
frecvență bilunară, desfășurate cu resurse proprii sau în colaborare cu parteneri de tehnologie ce 
au că scop diseminarea de informații de conștientizare asupra riscurilor de securitate cibernetică 
la care toate tipurile de organizații sunt expuse.  

Pentru atingerea obiectivului de creștere a numărului de clienți și a profitabilității au fost luate în 
calcul consolidarea și extinderea prezenței pe piață locală dar și internaționalizarea afacerii prin 
crearea unui canal de revânzare prin parteneri ce activează în piețe din Europa, Orientul Mijlociu 
și Asia.   

Toate aceste activități sunt susținute de instrumente software de tip ERP, CRM, Marketing 
Automation, Resource Management, Team Collaboration, ce au început a fi implementate încă 
din 2020 în scopul de a integra și automatiza procesele de afaceri.  

CLIENTI SEMNIFICATIVI 

Client Cod CAEN Pondere 

Client 1 6419 - Alte activități de intermedieri monetare 15,88% 
Client 2 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie 12,73% 
Client 3 3600 - Captarea, tratarea si distribuția apei 9,91% 
Client 4 6419 - Alte activități de intermedieri monetare 9,85% 
Client 5 6419 - Alte activități de intermedieri monetare 5,71% 

 

În anul 2020, cei mai mari 5 clienți ai companiei au avut o pondere de aproximativ 54,1% din totalul 
cifrei de afaceri. Concentrarea veniturilor anumitor clienți selectați poate fi explicată prin faptul 
că piață căreia se adresează Safetech este reprezentată de companii medii sau mari. Top 5 clienți 
sunt companii mari din sectorul financiar-bancar sau utilități, companii cu care Safetech are 
parteneriate strategice de ani de zile și derulează contracte multianuale, de minim 3 ani. În cadrul 
acestor contracte, Safetech livrează pachete diversificate de servicii și soluții. Este important de 
menționat că, din punct de vedere istoric, primii 5 clienți nu au rămas niciodată aceiași ci s-au 
schimbat în fiecare an. Acest lucru este cauzat de un nivel diferit de nevoi în fiecare an, precum 
și revânzarea altor servicii aderențe.  

Concentrația mare a veniturilor, dar și a furnizorilor este specifică economiilor mature, așa cum 
devine și România, cu piețe și verticale de afaceri destul de concentrate. Aproximativ în orice 
afacere, rezultatele comerciale au o distribuție de tip Pareto (80/20), ceea ce este natural. De 
exemplu dacă o afacere vrea să vândă servicii specifice sau specializate, acest lucru conduce către 
o listă de furnizori restrânsă, de nișă, pentru a putea determina concentrarea specializării 
resurselor umane pe segmentul de nișă pe care operează și astfel și lista de clienți ce contribuie 
la ponderea cea mai mare de venituri se restrânge. În practică activităților specializate, veniturile 
concentrate provin din contracte multianuale, contracte cadru care generează venituri 
recurente.  

În concluzie, procentele menționate mai sus de 54,1% pe clienți pot indica un risc numai în teorie, 
în practică sunt naturale și firești, o consecință a modului în care funcționează piața liberă. 
Diminuarea riscului este realizată prin activități de business development ce includ prospectare, 
calificare și contractare de noi clienți care, prin strategii de fidelizare devin surse de venit recurent. 
Modelul de afacere pe zone de servicii specifice / specializate a funcționat în ultimii ani fără 
probleme și a condus la creșterea afacerilor companiei chiar și în situații de criză precum cea 
generată de pandemia de COVID-19. Este important de subliniat faptul că nevoia de servicii de 
securitate cibernetică a unei companii nu se termină niciodată - ceea ce înseamnă că modelul 
de afaceri prevede că noii clienți vor avea nevoie continuu de servicii de securitate cibernetică iar, 
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pentru anumite servicii și produse, Safetech este printre puținii furnizori autorizați de pe piață 
locală. 

PRINCIPALII INDICATORI OPERAȚIONALI 

Principalii indicatori operaționali cu care compania măsoară productivitatea și eficiența activității 
sunt: profitabilitatea, productivitatea valorică, gradul de satisfacere al clientului, gradul de 
mulțumire al salariatului.  

Din punctul de vedere al strategiei de afaceri, este important de subliniat că ponderea liniilor de 
afaceri individuale în veniturile totale poate diferi de la un an la altul. Acest lucru este cauzat de 
faptul că echipa Safetech Innovations este flexibilă și se adaptează la nevoile pieței, precum și 
urmărește întotdeauna să obțină profitabilitate. Având în vedere contextul legislativ și cererea, 
serviciile individuale pot avea marje de profitabilitate diferite în fiecare an. Obiectivul 
managementului este urmărirea întotdeauna a profitului nu a veniturilor și prioritizarea 
proiectelor cu valoare adăugată cu cele mai mari marje de profitabilitate. 

 2017 2018 2019 2020 
Marja profit net 6,5%  14,7% 11,8% 21% 

 

Este important de menționat că echipa de vânzări a Safetech este răsplătită cu un bonus din 
fiecare vânzare. Bonusul variază, de la un procent de 1% la 5% din marja brută, cu valoare diferită 
în funcție de linia de business și profitabilitatea contractului. În acest mod, compania se asigură 
că echipa să este motivată să se alăture și să rămână în companie și de asemenea să livreze 
proiecte semnificative.  

Modelul de afaceri al companiei permite revânzarea cu succes a altor servicii aderente. Fiecare 
client are un account manager dedicat care, în urma discuției cu echipa tehnică ce soluționează 
solicitarea Clientului poate identifica oportunități noi și recomandă acestuia produse sau servicii 
suplimentare. Astfel, cu fiecare client câștigat, există un potențial semnificativ pentru creșterea 
valorii serviciilor livrate. De exemplu, contractele de monitorizare a securității vin de obicei cu 
serviciul pentru guvernare de securitate. Pentru clienții care solicită teste de penetrare, de obicei 
se recomandă servicii suplimentare ca urmare a rezultatului testului.  

Pentru potențialii clienți interesați de soluțiile și serviciile Safetech, se asigură și demonstrații 
gratuite de funcționare a soluțiilor, prin implementări pilot la sediul acestora, pentru a dovedi 
utilitatea implementării acestora.  

Pentru a asigura satisfacția angajaților, în fiecare an compania colaborează cu un consultant 
extern care realizează interviuri individuale cu toți angajații și apoi raportează rezultatele, în mod 
anonim, conducerii. Că urmare a acestei măsuri, compania a desfășurat o reorganizare finalizată 
în 2020, că parte a procesului de pregătire a listării pe Bursă de Valori București, pentru a 
maximiza beneficiile oferite de listare și a oferi investitorilor o companie cu o structura corporativă 
bine definită și capabilă să furnizeze profituri consistente. Creșterea înregistrată în 2020 este una 
dintre primele rezultate pozitive ale reorganizării și profesionalizării structurii corporative. 

ANALIZA BILANȚ 

Activele imobilizate au scăzut cu 4,3% în 2020, determinată în principal de o reducere cu 9,2% a 
imobilizărilor necorporale care au scăzut cu valoarea amortizată pe parcursul anului 2020. 
Această scădere a fost compensată cu o creștere a imobilizărilor corporale, care s-au majorat cu 
53%, ajungând la 1 milion de lei în 2020. Această creștere este reprezentată de achiziții de mijloace 
fixe, precum servere, laptopuri, calculatoare, în cadrul proiectului din fonduri europene. 

Activele circulate au crescut cu 188%, ajungând la 16,6 milioane lei la sfârșitul anului 2020, 
determinată de o creștere în creanțe. Conform Legii contabilității, sumele nerambursabile care 
se acordă în cadrul proiectelor din finanțări europene se contabilizează ca și creanțe în 
corespondență cu venituri în avans-venituri din subvenții. Această poziție este vizibilă sub „alte 
active”. În același timp, creanțele comerciale au scăzut cu 19%, până la 2,8 milioane lei ca urmare 
a unei modificări a modelului de business. În 2020, Safetech Innovations a vândut mai multe 
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servicii decât soluții care au înglobat și costul valorii echipamentului. Acesta este rezultatul direct 
al scăderii datoriilor față de furnizori. Stocurile reprezintă echipamente care nu au fost facturate 
clienților. În general, compania nu deține stocuri mari. 

Poziția financiară a companiei a crescut semnificativ - cu 430%, ajungând la 1,7 milioane lei. O 
parte din această sumă o reprezintă banii atrași de companie în timpul plasamentului privat. 

Datoriile au scăzut cu 11% față de 2019, deoarece toate pozițiile, cu excepția “Alte datorii pe termen 
scurt” s-au redus semnificativ. Alte datorii pe termen scurt includ salarii pentru angajați, plătite la 
începutul lui ianuarie 2021, TVA cu scadență la sfârșitul lunii ianuarie 2021 cât și Impozite și taxe 
pe salarii. Datoriile pe termen lung au scăzut considerabil, cu 95%, deoarece compania a 
rambursat toate datoriile bancare. Singura datorie pe termen lung rămasă în acest moment este 
leasingul financiar, care în 2020 a ajuns la 80 mii de lei. 

Veniturile în avans au crescut semnificativ, cu 138%, în principal datorită încasărilor de subvenții. 
În ceea ce privește capitalurile proprii, acestea au crescut cu 385%, ca urmare a creșterilor 
semnificative înregistrate de capitalul subscris și vărsat, primele de capital precum și rezervele 
legale - datorită pregătirii companiei pentru listarea pe piața AeRO și a capitalului strâns în timpul 
plasamentului privat pentru acțiuni SAFE. 

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)  31/12/2019 31/12/2020 Δ % 

Active imobilizate 8.374.347 8.015.560 -4,3% 
Active circulante 5.766.503 16.579.588 187,5% 
Cheltuieli înregistrate în avans 83.772 58.453 -30,2% 
Total activ 14.224.622 26.344.875 85,2% 
Datorii curente 4.751.897 4.232.582 -10,9% 
Datorii pe termen lung 1.523.055 80.353 -94,7% 
Venituri în avans 6.686.308 15.909.460 137,9% 
Total Datorii  12.961.260 20.222.395 56,0% 
Capitaluri proprii 1.263.362 6.122.480 384,6% 
Total capitaluri proprii și datorii 14.224.622 26.344.875 85,2% 

ACTIVE CORPORALE ALE EMITENTULUI 

În scopul desfășurării activităților zilnice, Safetech Innovations SA deține de asemenea active 
precum laptopuri, computere, telefoane mobile, imprimante multifuncționale, precum și articole 
de mobilier. Toate acestea se află la sediul social al companiei. Gradul de uzură a proprietăților 
deținute de societate nu ridică probleme semnificative asupra desfășurării activității. 
Echipamentele IT deținute de companie au un grad de uzură fizică specific activității de birou - 
mic. Nu există probleme referitoare la dreptul de proprietate asupra activelor corporale deținute 
de societate. 

POLITICA DIVIDENDE 

Politica de dividende a Safetech Innovations este disponibilă pe site-ul companiei, AICI.  

În ultimii 3 ani compania a acordat dividende asociaților săi. Detaliile despre modalitățile prin care 
a fost distribuit profitul sunt prezentate mai jos: 

• 2017 – 100% din profitul net; 

• 2018 – 100% din profitul net; 

• 2019 – 40% din profitul net (500,000 lei) utilizat pentru creșterea capitalului social, 2.25% 
(28,143 lei) în rezerve, 57.75% (720,000 lei) în dividende acționarilor. 

Pentru profiturile din 2020, conducerea propune acționarilor capitalizarea a 2,5 milioane lei din 
profit, precum și distribuirea de dividende în numerar în valoare de 437.500 lei. Astfel, acționarii 
vor primi, pentru fiecare acțiune deținută, 4 acțiuni gratuite, precum și 0,14 lei.  
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ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND 
ACTIVITATEA EMITENTULUI  
 
Compania dorește să dezvolte în continuare produse brevetate. Până în prezent, Safetech are 
două astfel de produse în portofoliu: 

iSAM - produs propriu. Valorificarea proiectului se realizează prin două metode: 

• Valorificarea sub formă de fie licență perpetuă, fie subscripție (serviciu anual on premises 
-  reinnoibil anual) către beneficiarii companiei. 

• Valorificarea sub forma eficientizării activității în cadrul structurii companiei de tip 
Security Operations Center – STI CERT, atât în activitățile zilnice de monitorizare a 
securității beneficiarilor companiei, cât și în cadrul serviciilor de testare securitate și 
management al securității informației. 

ToR-SIM (proiect de cercetare finalizat în 2020) - Valorificarea sub formă fie de licență perpetuă, 
fie subscripție (serviciu anual on premises) către Platforma software integrată pentru analiză 
malware a terminalelor mobile (Acronim: ToR-SIM). Platforma software care integrează, într-un 
mod unitar procedurile de analiză malware pentru majoritatea echipamentelor existente pe 
piață în momentul de față, în scopul consolidării securității terminalelor și rețelelor, identificarea 
cerințelor operaționale și a capabilităților necesare dezvoltării și securizarii soluțiilor pentru 
dispozitivele și aplicațiile mobile care să asigure, printr-un parteneriat între factorii 
guvernamentali responsabili, mediul academic și industrial, creșterea eficienței soluțiilor de 
protecție cibernetică. Platforma este dezvoltată la nivel de prototip, validată la un singur 
beneficiar (cel stabilit prin proiectul de cercetare, care și-a dat acceptanță că produsul a fost 
dezvoltat conform cerințelor proiectului). Urmează în continuare dezvoltarea produsului la nivel 
de produs comercial, dacă se va constată nevoia în piață. 

SafePic (proiect finanțat din fonduri nerambursabile care va fi finalizat în 2023) - Are ca scop 
creșterea capacității de răspuns a STI–CERT la atacurile și incidentele de securitate cibernetică, 
prin automatizare și interoperabilitate cu structuri similare la nivel național și internațional, dar și 
dezvoltarea organizațională prin derularea unui ansamblu de acțiuni de proiectare și 
implementare a unor măsuri de perfecționare a componentelor sistemului de management 
(strategie, structura, sistem informațional, sistem decizional, sistem metodologic), menit să 
conducă la creșterea performanțelor și competitivității organizației.  

Din 2022, Safetech se așteaptă la o creștere semnificativă a serviciilor de monitorizare CERT 
întrucât până la data respectivă ar trebui să fie deja în vigoare legea de transpunere a Directivei 
privind securitatea rețelelor și informațiile și companiile ar trebui să înceapă să o aplice în practică. 
Conducerea estimează o tracțiune semnificativă pentru monitorizarea serviciilor și se așteaptă să 
acorde prioritate acelei linii de afaceri. 
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RISCURILE 
 
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 REALIZAREA PROGNOZELOR – prognozele financiare pornesc de la premisa 
îndeplinirii planului de dezvoltare a afacerii. Compania își propune să emită periodic prognoze 
privind evoluția principalilor indicatori economico-financiari pentru a oferi potențialilor investitori 
și pieței de capital o imagine fidelă și completă asupra situației actuale și a planurilor de viitor 
avute în vedere de companie, precum și rapoarte curente cu detalierea elementelor comparative 
între datele prognozate și rezultatele efective obținute. Prognozele vor fi parte a rapoartelor 
anuale, iar politica privind prognozele este publicată pe site-ul companiei AICI. Prognozele sunt 
realizate într-o manieră prudentă, însă există riscul de neîndeplinire al acestora, prin urmare, 
datele ce urmează a fi raportate de companie pot fi semnificativ diferite de cele prognozate sau 
estimate, ca rezultat al unor factori care nu au fost prevăzuți anterior sau al căror impact negativ 
nu a putut fi contracarat sau anticipat. 

RISCUL DE PREȚ - în 2016, pentru a reduce riscul legat de preț, managementul a decis să schimbe 
strategia de business și să se concentreze pe servicii cu valoare adăugată în favoarea vânzării de 
hardware, care în anii precedenți contribuia cu o participație semnificativă la venituri, dar în 
schimb avea o marja mică de profit. Astfel, din 2017, compania și-a ajustat modelul, punând 
accent pe livrarea de servicii cu valoare adăugată și creșterea profitabilității. Având în vedere 
natura afacerii Safetech, riscul de comoditizare a businessului, adică riscul ca serviciul sau 
tehnologia să devină foarte răspândită și foarte larg adoptată este redus, deoarece compania se 
bazează foarte mult pe abilitățile echipei sale de hackeri etici. Deaorece costul angajării unor 
profesioniști IT calificați este foarte mare nu numai în România, dar și în întreagă lume, riscul ca 
un concurent ar putea obliga compania să scadă prețul serviciilor pentru a-și menține poziția pe 
piață este relativ scăzut. Cu toate acestea, conducerea monitorizează activ piețele locale și 
internaționale pentru a putea oferi întotdeauna servicii cu valoare adăugată și pentru a-și 
menține o poziție de lider pe piață locală. 



20	

20	
 
RISCUL DE CASH-FLOW – acesta reprezintă riscul ca societatea să nu-și poată onora obligațiile 
de plată la scadență. O politică prudentă de gestionare a riscului de cash-flow implică menținerea 
unui nivel suficient de numerar, echivalent de numerar și disponibilitate financiară prin facilități 
de credit contractate adecvat. Compania monitorizează nivelul intrărilor de numerar previzionate 
din încasarea creanțelor comerciale, precum și nivelul ieșirilor de numerar previzionate pentru 
plata datoriilor comerciale și a altor datorii. Datorită acestui model de afaceri, care include 
furnizarea de servicii de monitorizare sub o taxa fixă lunară, compania reușește să mențină un 
flux de numerar sănătos. 

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. 

RISCUL DE LICHIDITATE – riscul de lichiditate este asociat deținerii de active imobilizate sau 
financiare. Activitatea companiei nu depinde de deținerea de active imobilizate sau financiare și 
de transformarea acestora în active lichide. Compania nu deține imobilizări financiare. Activele 
imobilizate ale companiei, în principal echipamente tehnologice, sunt folosite în activitatea 
curentă de prestare a serviciilor. 

RISCUL VALUTAR – posibilitatea de a înregistra pierderi din contractele comerciale internaționale 
sau din alte raporturi economice, din cauza modificării cursului de schimb al valutei în perioada 
dintre încheierea contractului și scadența acestuia. Deoarece compania plănuiește extinderea pe 
alte piețe internaționale, din Europa sau SUA, va fi expusă acestui tip de risc.  

RISC PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – în cadrul derulării activității sale, 
compania colectează, stochează și utilizează date care sunt protejate de legi privind protecția 
datelor cu caracter personal. Cu toate că emitentul ia măsuri de precauție în vederea protejării 
datelor clienților, în conformitate cu cerințele legale privind protecția vieții private, mai ales în 
contextul implementării Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/79 și în 
România (începând cu 25 mai 2018), riscurile privind scurgerea de date nu pot fi complet 
eliminate. Compania ia în calcul acest risc și ia măsuri de precauție în vederea protejării datelor 
clienților, în conformitate cu cerințele legale în vigoare. Emitentul ia toate măsurile de precauție 
impuse în acest domeniu, însă există posibilitatea ca, având în vedere că desfășoară relații 
comerciale cu diverși parteneri contractuali, aceștia să nu respecte pe deplin termenii 
contractuali relevanți și toate obligațiile referitoare la protecția datelor impuse acestora. 

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. 

RISCURI ECONOMICE GENERALE - activitățile emitentului sunt sensibile la ciclurile economice și 
la condițiile economice generale. Atât crizele financiare internaționale, cât și mediul economic 
instabil pot avea efecte negative semnificative asupra activității, rezultatelor operaționale și 
poziției financiare a emitentului. Turbulențele socio-politice pot, de asemenea, impacta 
activitatea companiei. Piețele financiare internaționale au resimțit efectele crizei financiare 
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mondiale declanșată în anul 2008. Aceste efecte s-au resimțit și pe piața financiară românească 
sub forma lichidității scăzute a pieței de capital, precum și printr-o creștere a ratelor de dobânda 
de finanțare pe termen mediu, din cauza crizei globale de lichiditate. Pe viitor, un astfel de 
scenariu s-ar putea repetă și eventualele pierderi semnificative suferite de piață financiară 
internațională, cu implicații majore pe piață locală, ar putea afecta capacitatea Emitentului de a 
obține împrumuturi sau finanțări noi, în condiții sustenabile. 

RISC DE PANDEMIE - deși ignorat în ultimele decenii, acest risc (în special riscul unor epidemii la 
nivel global, respectiv riscul de pandemie) a revenit în atenția publicului. Deși pentru unele 
companii acestea pot deveni oportunități, cel puțin pe termen scurt, impactul economic general 
este considerat a fi unul negativ. Astfel, există opinii că, în funcție de natura și severitatea 
pandemiei, aceasta poate induce recesiuni care să dureze un trimestru, sau chiar și mai mulți ani. 
În condițiile în care reacțiile autorităților publice și/sau ale comunității medicale nu ar fi cele 
potrivite, există chiar riscul unei depresiuni care ar conduce la reduceri importante în activitatea 
economică și în prețul majorității activelor. De exemplu, în primele luni ale anului 2020, a apărut 
o pandemie de coronavirus (SARS-COV-2), cunoscută sub denumirea COVID-19. Această 
pandemie a dus la înregistrarea unor scăderi de peste 25% raportate la cele mai recente maxime 
pentru principalii indici bursieri la nivel global. Acest lucru a influențat în mod similar și piața 
locală de capital. Mai mult, la nivel internațional, majoritatea claselor de active importante au fost 
influențate negativ în mod sever, chiar și cele care funcționează tradițional ca refugii pentru 
investitori. 

RISCUL FISCAL ȘI JURIDIC - emitentul este guvernat de legislația din România și chiar dacă 
legislația din România a fost în mare parte armonizată cu legislația Uniunii Europene, pot apărea 
modificări ulterioare, respectiv pot fi introduse legi și regulamente noi, ce pot produce efecte 
asupra activității companiei. Legislația din România este adesea neclară, supusă unor interpretări 
și implementări diferite și modificări frecvente. Atât modificarea legislației fiscale și juridice, cât și 
eventuale evenimente generate de aplicarea acestora, se pot concretiza în posibile amenzi sau 
procese intentate companiei, care pot impacta activitatea emitentului. 

RISCUL ASOCIAT ALTOR TIPURI DE LITIGII - în contextul derulării activității sale, emitentul este 
supus unui risc de litigii, printre altele, ca urmare a modificărilor și dezvoltării legislației. Este 
posibil ca emitentul să fie afectat de alte pretenții contractuale, plângeri și litigii, inclusiv de la 
contrapărți cu care are relații contractuale, clienți, concurenți sau autorități de reglementare, 
precum și de orice publicitate negativă pe care o atrage un astfel de eveniment.  

La momentul întocmirii acestui raport, Safetech Innovations S.A. nu era implicat în niciun litigiu 
în calitate procesuală activă sau pasivă. 

RISCUL DE POPRIRE A CONTURILOR EMITENTULUI - poprirea conturilor este o măsură de 
executare silită care poate fi aplicată pentru o companie. Astfel, conturile emitentului pot fi 
blocate ca rezultat al popririi, în cazul în care creditori ai emitentului solicită această măsură 
pentru a își recupera creanțe. Poprirea conturilor companiei atrage blocarea sumelor din 
conturile poprite și poate conduce la îngreunarea sau imposibilitatea companiei de a își onora 
obligații ulterioare, în termenii agreați. 

RISC ASOCIAT CU INSOLVENȚA ȘI FALIMENTUL - legislația din România privind falimentul și 
executarea nu oferă același nivel de drepturi, remedii și proiecții de care se bucură creditorii 
conform regimurilor juridice din alte jurisdicții ale Uniunii Europene. În special, legislația și 
practica privind falimentul și executarea din România pot face recuperarea de către companie a 
sumelor legate de creanțele garantate și negarantate în instanțele din România mult mai dificilă 
și îndelungată comparativ cu alte țări. 

RISCURI LEGATE DE INVESTIȚIILE DIN ROMÂNIA, ÎN CONTEXT ECONOMIC ȘI POLITIC - economia 
României este vulnerabilă în condiții de recesiune regională sau internațională, problemele 
financiare și economice la nivel general pot fi resimțite mai acut în anumite piețe sau sectoare. 
De asemenea, schimbările politice și sociale pot reprezenta un factor impredictibil. România nu 
posedă toată infrastructura de afaceri, juridică și de reglementare care ar exista într-o economie 
dezvoltată. Legislația este supusă unor interpretări variate și este modificată frecvent. 
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ALTE RISCURI - investitorii potențiali ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate 
anterior sunt cele mai semnificative riscuri de care compania are cunoștință la momentul 
redactării acestui raport. Totuși, riscurile prezentate în această secțiune nu includ în mod 
obligatoriu toate acele riscuri asociate activității emitentului, iar compania nu poate garanta 
faptul că aceasta cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista și alți factori de risc și incertitudini 
de care compania nu are cunoștință la momentul redactării raportului și care pot modifica în 
viitor rezultatele efective, condițiile financiare, performanțele și realizările emitentului și pot 
conduce la o scădere a prețului acțiunilor companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să 
întreprindă verificări prealabile necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a oportunității 
investiției. 

IMPACT ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Activitatea profesională a Safetech Innovations nu are un impact asupra mediului înconjurător.  
Nu exista litigii și nici nu se preconizează apariția de litigii legate de protecția mediului 
înconjurător.  
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CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE  
 

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI) 31/12/2019 31/12/2020 Δ % 

Venituri din exploatare, din care: 12.974.331 18.499.284 42,6% 
Cifra de afaceri 10.545.775 14.721.560 39,6% 
Venituri din producția de imobilizări   

necorporale si corporale 2.067.026 3.396.340 64,3% 
Alte venituri din exploatare 361.530 381.384 5,5% 

Cheltuieli din exploatare, din care: 11.229.844 14.709.418 31% 
 Cheltuieli cu materialul 3.951.755 4.724.445 19,6% 

     Alte cheltuieli materiale 29.591 32.781 10,8% 
    Cheltuieli cu energia si apa 59.066 51.519 -12,8% 
    Cheltuieli privind mărfurile 251.080 180.282 -28,2% 

Cheltuieli cu personalul 4.637.297 6.128.456 32,2% 
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare 628.081 912.870 45,3% 
Alte cheltuieli de exploatare 1.672.974 2.679.065 60,1% 

Rezultat operațional 1.744.487 3.789.866 117,2% 
Venituri financiare 43.424 18.376 -57,7% 
Cheltuieli financiare 271.561 200.177 -26,3% 

Rezultat financiar (228.137) (181.801) 20,3% 
Venituri totale 13.017.755 18.517.660 42,2% 
Cheltuieli totale 11.501.405 14.909.595 29,6% 

Rezultat brut 1.516.350 3.608.065 137,9% 
      Impozitul pe profit/alte impozite 268.207 515.447 92,2% 
Rezultat net 1.248.143 3.092.618 147,8% 

 

Veniturile din producţia de imobilizări reprezintă costul lucrărilor interne efectuate de societate, 
care se înregistrează ca imobilizări corporale şi necorporale. Această înregistrare se efectuează în 
fiecare dintre lunile când s-au înregistrat costuri în legătură cu realizarea de imobilizari 
necorporale. În aceste costuri se regăsesc cheltuielile cu salariile personalului ce desfășoară 
activitate de programare, o cotă parte din amortizarea licențelor și softurilor utilizate pentru 
realizarea serviciilor de programare cât și o cotă parte din amortizarea calculatoarelor și a altor 
unități de calcul folosite pentru producerea softului etc. Această categorie de venituri nu 
influențează rezultatul exercițiului, acestea fiind în oglindă cu cheltuielile efectuate în cursul lunii 
din activitatea de cercetare-dezvoltare (conform raportului de audit). 
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BILANȚ  
 

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)  31/12/2019 31/12/2020 Δ % 

Active imobilizate, din care: 8.374.347 8.015.560 -4,3% 
      Imobilizări necorporale  7.712.926 7.004.384 -9,2% 
      Imobilizări corporale 659.871 1.008.626 52,9% 
      Imobilizări financiare 1.550 2.550 64,5% 
Active circulante, din care: 5.766.503 16.579.588 187,5% 
      Stocuri 262.710 221.254 -15,8% 
      Creanțe 5.184.497 16.358.334 215,5% 
          Creanțe comerciale 3.510.106 2.844.932 -19% 
          Creanțe cu societăți afiliate 344.654 -  -100% 
          Alte active 1.329.737 13.513.402 916,2% 
      Casa și conturi la bănci 319.296 1.691.274 429,7% 
Cheltuieli înregistrate în avans 83.772 58.453 -30,2% 
Total activ 14.224.622 26.344.875 85,2% 
Datorii curente, din care: 4.751.897 4.232.582 -10,9% 
          Furnizori terți 2.161.419 1.440.094 -33,4% 
          Datorii cu societățile afiliate 447.309 86.959 -80,6% 
          Datorii bancare 1.683.326 1.082.748 -35,7% 
          Datorii față de acționari 283.463 -  -100% 
          Leasing financiar 79.643 38.632 -51,5% 
          Alte datorii pe termen scurt 96.737 1.584.149 1537,6% 
Datorii pe termen lung, din care: 1.523.055 80.353 -94,7% 
         Datorii bancare 1.307.368 -  -100% 
         Leasing financiar 215.687 80.353 -62,7% 
Venituri în avans 6.686.308 15.909.460 137,9% 
    Din care venituri din subvenții  6.188.606 15.397.096 148,8% 
Total Datorii  12.961.260 20.222.395 56,0% 
Capitaluri proprii, din care: 1.263.362 6.122.480 384,6% 
            Capital subscris și vărsat 400 625.000 156150% 

Prime de capital -  2.375.000 - 
            Rezerve legale 80 125.000 156150% 
            Alte rezerve 1.239 29.782 2303,7% 
            Profitul/pierderea reportată 13.500  - -100% 
            Profitul/pierderea ex. financiar 1.248.143 3.092.618 147,8% 
            Repartizarea profitului  - (124.920) - 
Total capitaluri proprii și datorii 14.224.622 26.344.875 85,2% 
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CASH-FLOW 
 

 Sfarsitul perioadei de raportare/an financiar 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 
 Numerar la inceputul anului 251.323  521.702  319.296  
 Numerar la sfarsitul anului 521.702  319.296  1.691.274  
     

EXPLOATARE 2018 2019 2020 
Intrari de fluxuri de numerar din    
 Clienti 8.362.081  12.984.199  18.281.917  

 Alte operatiuni/subventii 3.045.932  1.723.219  1.616.402  
Iesiri de fluxuri de numerar pentru    
 Achizitii de stocuri (3.391.247) (5.909.214) (10.412.868) 

 Cheltuieli generale de exploatare si 
administrare (1.724.764) (1.732.040) (2.634.442) 

 Salarii (5.059.854) (4.637.297) (6.128.456) 
 Dobanzi (208.014) (194.748) (155.617) 
 Impozit pe venit (281.575) (268.207) (515.447) 

Situatia neta a fluxurilor de numerar din activitatea de 
exploatare 742.559  1.965.912  51.489  

     

ACTIVITATE INVESTITIONALA       
Intrari de fluxuri de numerar din    
 Majorari capital social  -  - 624.600  

 Prime de emisiune  - - 2.500.000  
Iesiri de fluxuri de numerar pentru    
 Achizitii de mijloace fixe  - -  -  
 Imprumuturi acordate/leasing  (209.311) (198.426) (196.367) 

 Achizitii participatii/valori mobiliare  - -  -  
Situatia neta a fluxurilor de numerar din activitatea 
investitionala (209.311) (198.426) 2.928.233  

     

ACTIVITATI FINANCIARE       
Intrari de fluxuri de numerar din    
 Imprumuturi 1.559.567  945.798  2.555.478  
Iesiri de fluxuri de numerar pentru    
 Plata imprumuturi primite (1.510.639) (1.996.495) (3.156.642) 

 Dividende (311.797) (919.195) (1.006.580) 
Situatia neta a fluxurilor de numerar din activitati 
financiare (262.869) (1.969.892) (1.607.744) 

     

SITUATIA NETA A FLUXURILOR DE NUMERAR 270.379  (202.406) 1.371.978  
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PRINCIPII DE GUVERNANTA CORPORATIVA 
 

Declarația privind alinierea la principiile de Guvernanță Corporativă ale BVB pentru sistemul 
multilateral de tranzacționare – piața AeRO. 

COD PREVEDERI CARE TREBUIE 
RESPECTATE 

RESPECTĂ 
INTEGRAL 

NU 
RESPECTĂ  

EXPLICATII 

SECȚIUNEA A – RESPONSABILITĂȚILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (CONSILIUL) 

A1. Societatea trebuie să dețină un 
regulament intern al consiliului 
(regulament de guvernanță) care 
include termenii de 
referință/responsabilitățile consiliului 
și funcțiile cheie de conducere ale 
societății. Administrarea conflictului 
de interese la nivelul consiliului 
trebuie să fie prevăzută în acest 
regulament. Regulamentul va defini o 
politică clară cu privire la delegarea 
de competențe, care va include o listă 
formală de aspecte rezervate deciziei 
consiliului și o separare clară a 
responsabilităților între consiliu și 
conducerea executivă.  

  

Nu se aplică – compania este 
administrată de Administrator 
Unic. 

A2. Orice alte angajamente profesionale 
ale membrilor consiliului, inclusiv 
poziția de membru executiv sau 
neexecutiv al consiliului în alte 
societăți (excluzând filiale ale 
societății) și instituții non-profit, vor fi 
aduse la cunoștința consiliului înainte 
de numire și pe perioada mandatului.  

Ö  

Emitentul respectă pe deplin 
această prevedere. Toate 
angajamentele profesionale ale 
Administratorul Unic pot fi 
găsite și în raportul anual al 
companiei. 

A3. Fiecare membru al consiliului trebuie 
să prezinte consiliului informații 
privind orice raport/relație cu un 
acționar care deține direct sau 
indirect acțiuni reprezentând peste 
5% din toate drepturile de vot. 
Această obligație se referă la orice fel 
de raport/relație care poate afecta 
poziția membrului cu privire la 
chestiuni decise de  consiliu. 

  

Nu se aplică – compania este 
administrată de Administrator 
Unic.  

A4. Raportul anual va informa dacă a avut 
loc o evaluare a consiliului sub 
conducerea președintelui. Raportul 
anual trebuie să conțină de 
asemenea numărul de ședințe ale 
consiliului. 

  

Nu se aplică – compania este 
administrată de Administrator 
Unic. 

SECȚIUNEA B – CONTROLUL / AUDITUL INTERN 

B1. Consiliul va adopta o politică prin care 
să se asigure că orice tranzacție a 
societății cu oricare dintre societățile 
cu care are relații strânse (părți 
afiliate/legate), a cărei valoare este 
egală cu sau mai mare de 5% din 
activele nete ale societății (conform 
celei mai recente raportări financiare) 
este aprobată de consiliu. 

  

Compania nu are o astfel de 
politică, deoarece nu efectuează 
astfel de tranzacții și are o 
singură companie afiliată. La 
31.12.2020, Safetech deținea 24% 
în Safetech Innovations 
International LTD - societate cu 
răspundere limitată, înregistrată 
în Marea Britanie. Compania nu 
a avut nicio activitate în cursul 
anului 2019 și în 2020 (până în 
prezent). 
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B2. Auditul intern trebuie  efectuat  de 
către o divizie distinctă din punct de 
vedere al structurii organizatorice 
(departamentul de audit intern) din 
cadrul societății sau prin contractarea 
serviciilor furnizate de o entitate 
independentă (firmă de audit). 
Departamentul de audit intern sau 
firma de audit va raporta direct 
directorului general și, după caz, 
consiliului.  

 Ö 

În 2020, Safetech nu a avut 
auditor intern. 

SECȚIUNEA C – RECOMPENSE ECHITABILE ȘI MOTIVARE 

C1. Societatea va publica în raportul 
anual o secțiune care va include 
veniturile totale ale membrilor 
consiliului și ale directorului general și 
valoarea totală a tuturor bonusurilor 
sau a oricăror  compensații  variabile, 
inclusiv ipotezele cheie și principiile 
pentru calcularea acestora.  

 Ö 

La AGA din 16.04.2021, acționarii 
au adoptat politica de 
remunerare a Administratorului 
Unic. Prin urmare, începând cu 
Raportul Anual pentru 2021, 
Safetech va publica raportul de 
remunerare. 

SECȚIUNEA D – CONSTRUIND VALOARE PRIN RELAŢIA CU INVESTITORII 

D1. Societatea trebuie să organizeze un 
serviciu de relații cu investitorii făcut 
cunoscut publicului larg prin 
persoana responsabilă. Suplimentar 
față de informațiile impuse de 
prevederile legale, societatea trebuie 
să includă pe pagina sa de internet o 
secțiune dedicată relațiilor cu 
investitorii, în limbile română și 
engleză, care să prezinte toate 
informațiile relevante de interes 
pentru investitori, inclusiv: 

Ö 

 Safetech Innovations respectă 
toate regulile referitoare la 
funcția IR, așa cum este detaliat 
mai jos. Compania are o 
secțiune dedicată pentru relații 
cu investitorii pe site-ul 
www.safetech.ro care este 
disponibilă atât în limba engleză 
cât și în română. 

D1.1 Principalele regulamente ale 
societății, în particular actul 
constitutiv și regulamentele interne 
ale organelor statutare; 

Ö 

 Regulamentele cheie ale 
Safetech pot fi găsite pe site-ul 
emitentului. 

D1.2 CV-urile membrilor organelor 
statutare; 

Ö 

 CV-urile și biografiile 
personalului din conducerea 
companiei pot fi găsite pe site-
ul Safetech precum și în 
rapoartele anuale. 

D1.3 Rapoarte curente și rapoarte 
periodice; 

Ö  

Toate rapoartele curente și 
periodice ale Safetech sunt 
disponibile pe site-ul 
emitentului. 

D1.4 Informații cu privire la adunările 
generale ale acționarilor: ordinea de zi 
și materialele aferente; hotărârile 
adunărilor generale; 

Ö  

Toate informațiile legate de AGA 
Safetech Innovations sunt 
disponibile pe site-ul 
emitentului. 

D1.5 Informații cu privire la evenimente 
corporative precum plata 
dividendelor sau alte evenimente 
care au ca rezultat obținerea sau 
limitări cu privire la drepturile unui 
acționar, incluzând termenele limită 
și principiile unor astfel de operațiuni; 

Ö  

Dacă este cazul, aceste 
informații vor fi publicate de 
companie pe site-ul Safetech, 
precum și printr-un raport 
curent trimis către BVB. 

D1.6 Alte informații de natură 
extraordinară care ar trebui făcute 
publice: anularea, modificarea, 
inițierea cooperării cu un consultant 
autorizat; sau semnarea, reînnoirea 

Ö  

Dacă este cazul, aceste 
informații vor fi publicate de 
companie pe site-ul Safetech, 
precum și printr-un raport 
curent trimis către BVB. 
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sau terminarea unui acord cu un 
market marker. 

D1.7 Societatea trebuie să aibă o funcție 
de relații cu investitorii și să includă în 
secțiunea dedicată acestei funcții, pe 
pagina de internet a societății, 
numele și datele de contact ale unei 
persoane care are  capacitatea de a 
furniza, la cerere, informații 
corespunzătoare. 

Ö  

Datele de contact pentru 
departamentul de IR al Safetech 
pot fi găsite pe site-ul 
companiei, la secțiunea 
„Investitori”. 

D2. Societatea trebuie să adopte o 
politică de dividend ca un set de 
direcții/principii  referitoare la 
repartizarea profitului net. Politica de 
dividend trebuie publicată pe pagina 
de internet a societății. 

Ö  

Politica de dividend a societății 
este disponibilă pe site-ul 
Safetech, la secțiunea 
„Investitori”. 

D3. Societatea trebuie să adopte o 
politică cu privire la prognoze, 
indicând dacă acestea vor fi furnizate 
sau nu. Prognozele reprezintă 
concluzii cuantificate ale studiilor 
care vizează determinarea impactului 
total al unei liste de factori referitori la 
o perioadă viitoare (ipoteze). Politica 
trebuie să prevadă frecvența, 
perioada avută în vedere și conținutul 
prognozei. Dacă sunt publicate, 
prognozele vor fi parte a rapoartelor 
anuale, semestriale sau trimestriale. 
Politica privind prognozele va fi 
publicată pe pagina de internet a 
societății. 

Ö  

Politica Safetech privind 
prognozele este disponibilă pe 
site-ul companiei, la secțiunea 
„Investitori”. 

D4. Societatea trebuie să stabilească data 
și locul unei adunări generale astfel 
încât să permită participarea unui 
număr cât mai mare de acționari. 

Ö  

Safetech organizează și va 
continua să organizeze AGA în 
zile lucrătoare, la sediul 
companiei din București 
precum și online.  

D5. Rapoartele financiare trebuie să 
includă informații atât în limba 
română cât și în engleză, cu privire la 
principalii factori care influențează 
schimbări la nivelul vânzărilor, 
profitului operațional, profitului net 
sau orice alt indicator relevant. 

Ö  

Safetech emite toate 
informațiile pentru investitori, 
inclusiv rapoarte financiare, în 
mod bilingv, în engleză și în 
România. 

D6. Societatea trebuie să organizeze cel 
puțin o întâlnire/conferință telefonică 
cu analiști și investitori, în fiecare an. 
Informațiile prezentate cu aceste 
ocazii vor fi publicate în secțiunea 
relații cu investitorii de pe pagina de 
internet a societății, la momentul 
respectivei întâlniri/conferințe 
telefonice. 

Ö  

Safetech va organiza cel puțin o 
data pe an „Ziua Investitorului 
Safetech” - eveniment la care 
vor fi invitați toți stakeholderii, 
inclusiv investitori, analiști și 
reprezentanți mass-media. 
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DECLARAȚIA CONDUCERII 
 

 

București, 16 aprilie 2021 
 
 

Subsemnatul Victor Gânsac, in calitate de Administrator Unic Safetech Innovations S.A., societate 
cu sediul social in București, Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, cod unic de înregistrare 28239696, 
număr de ordin la Oficiul Registrul Comerțului J40/3550/2011, declar pe proprie răspundere, 
cunoscând dispozițiile art. 326 Noul Cod Penal, cu privire la falsul in declarații, următoarele:  

• După cunoștințele mele, raportarea contabila a fost întocmita in conformitate cu 
standardele contabile aplicabile si oferă o imagine corecta si conforma cu realitatea 
contabila a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit si pierdere ale 
Societății;  

• Raportul Anual aferent perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020, transmis operatorului pieței de 
capital - BVB - precum si Autorității de Supraveghere Financiara, prezinta in mod corect 
si complet informațiile despre Societate.  

 

Victor Gânsac 

Administrator Unic Safetech Innovations S.A. 















A
dr

es
a

exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic 
F10 - BILANT   

F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Suma de control 625.000



BILANT
F10 - pag. 1

                



F10 - pag. 2

1)



F10 - pag. 3



F10 - pag. 4



- lei -

F20 - pag. 1

 



F20 - pag. 2



F20 - pag. 3



DATE INFORMATIVE

- lei -

F30 - pag. 1

 



F30 - pag. 2
 



F30 - pag. 3



F30 - pag. 4

(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)

 ****)

          - conturi curente în  
ente



F30 - pag.5



F30 - pag.6

 

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



F30 -  pag 7



F30 - pag.8

F30 - pag.9



 



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

F40 - pag. 2



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
F40 - pag. 3



  



Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81



SC SAFETECH INNOVATIONS SA CUI 28239696 
NOTE EXPLICATIVE 

la situatiile financiare anuale simplificate 31.12.2020 
 

 1 

 
Nota 1  

ACTIVE IMOBILIZATE 
 

- lei -  
Elemente 

de activ 

 

Valoarea bruta Deprecieri – amortizati si provizioane 

Sold la 

01.01 
Cresteri Reduceri 

Sold la 

31.12 

Sold la 

01.01 
Depreciere 

Reduceri/ 

reluari 

Sold la 

31.12 

0 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7 

201 1.361 165.834 0 167.195 1.361 8019  9.380 

203 5.654.298 3.596.340 5.160.802 4.089.836     

205 109.024 5.405  114.429 110.339 487  110.826 

208 2.486.742 1.341.748  3.828.490 426.799 648560  1.075.359 

213 1.256.573 728.813 417.519 1.567.867 707.351 224.930 289.702 642.579 

214 228.987 3.563 97.735 134.815 179.453 30.874 97.736 112.591 

231 49.129   49.129     

265 1.550 1.000  2.550     

 

Nota 2 

PROVIZIOANE 

 

- lei - 

Denumirea provizionului Sold la 

01.01 

Modificari Sold la 

31.12 crestere Micsorare 

0 1 2 3 4=1+2-3 

Provizioane pentru 

deprecierea creantelor 

170.631 - - 170.631 

 

 

 

 



SC SAFETECH INNOVATIONS SA CUI 28239696 
NOTE EXPLICATIVE 

la situatiile financiare anuale simplificate 31.12.2020 
 

 2 

Nota 3 

REPARTIZAREA PROFITULUI 

 

- lei  - 

DESTINATIA SUMA 

Profit net de repartizat 3.092.618 

-acoperire pierderi - 

-dividente - 

-alte rezerve - 

Profit nerepartizat 3.092.618 

 
 

Nota 4 
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 

 
- lei - 

INDICATORUL Exercitiul 
Precedent 

Exercitiul 
curent 

0 1 2 
1. Cifra de afaceri neta 10.545.775 14.721.560 

2. Costurile bunurilor vandute si al serviciilor prestate 8.801.288 10.931.694 

3. Cheltuielile activitatii de baza 0 0 

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 0 0 

5. Cheltuielile indirecte de productie 0 0 

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 1.744.487 3.789.866 

7. Cheltuieli de desfacere 0 0 

8. Cheltuieli generale de adminiostratie 0 0 

9. Alte venituri din exploatare 0 0 

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 1.744.487 3.789.866 

 
 
 
 
 
 



SC SAFETECH INNOVATIONS SA CUI 28239696 
NOTE EXPLICATIVE 

la situatiile financiare anuale simplificate 31.12.2020 
 

 3 

Nota 5 
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 

 
- lei - 

Creante Sold la 31.12  
(col 2+3) 

Termen de lichiditate 
Sub 1 an Peste 1 an 

0 1 2 3 
Total, din care: 16.458.312 16.458.312  

 
 

Datorii Sold la 31.12  
(col 2+3+4) 

Termen de exigibilitate 
Sub 1 an 1-5 ani Peste 5 an 

0 1 2 3 4 
Total, din care: 4.312.936 4.232.583 80.353  

 
 

Nota 6 
PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 

 
 

Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, 

modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.61/2001, si cu prevederile cuprinse in Ordinul 

1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene. 

Situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, modificarilor capitalului 

propriu. 

Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza conventiei costului istoric. 
 
 

Principii contabile 
 
 
 

Principiile contabile pe baza carora s-a efectuat evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare 

ale anului 2020 sunt urmatoarele: 

 

Principiul continuitatii activitatii 

Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in 

imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. 
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Principiul permanentei metodelor 

Aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a 

elementelor patrioniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. 

 

Principiul prudentei 

S-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor si de toate 

obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat 

sau pe parcursul unui exercitiu anterior. 

 

Principiul independentei exercitiului 

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data 

incasarii sau efectuarii platii. 

 

Principiul evaluarii separate a elementelor de active si pasiv 

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separate valoarea 

fiecariu element individual de active sau de pasiv. 

 

Principiul intangibilitatii 

Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent. 

 

Principiul necompensarii 

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta 

pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de 

Standardele Internationale de Contabilitate. 

 

Metode contabile 

Situatiile financiare sunt prezentate in lei. 
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Tratamente contabile aplicate 

 

Principalele tratamente contabile adoptate in intocmirea situatiilor financiare sunt prezentate mai jos. 

Imobilizarile corporale 

Imobilizarile corporale sunt prezentate la costul lor initial, mai putin amortizarea cumulate si pierderile 

cumulate de depreciere. 

Stocuri 

Stocurile sunt evaluate prin metoda pretului cu amanuntul pentru marfurile vandute prin magazinul de 

desfacere si la pretul de productie pentru stocurile obtinute in urma procesului tehnologic. 

In urma inventarierii fizico-scriptice la 31.12.2019 nu au fost constatate stocuri cu miscare lenta sau fara 

miscare si stocuri depreciate, fapt pentru care nu au fost create provizioane pentru stocuri cu miscare lenta 

sau fara miscare si provizioane pentru stocuri depreciate. 

 

Creante 

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila. 

 

Casa si conturi la banci 

Disponibilul include casa si numerar in banci si in lei si in valuta. 

Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, depozite 

la vedere in banci, investitii in instrumente pe piata monetara si imprumuturi nete in cont 

current(overdraft). 

 
Nota 7 

Actiuni si obligatiuni 
 

EXPLICATII SUME 
Capital social subscris si varsat 625.000 

Nr. actiuni  3.125.000 

Valoare nominala 0,20 
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Nota 8 
 
 

INFORMATII PRINVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII 
 

 Unitatea este condusa de un administrator, dl. Gansac Victor, cu puteri depline, din data de 

24.04.2012. 

     In timpul exercitiului nu s-au acordat avansuri si credite directorilor si administratorilor. 

 Numarul mediu al salariatilor este 40, totalul cheltuielilor salariale este 5.946.373 lei, iar cheltuielile 

cu asigurarile si protectia sociala 182.083 lei. 

Nota 9 
ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI 

 
S.C. SAFETECH INNOVATIONS  S.A 

 
 

NOTA EXPLICATIVA Nr. 9 
 

 
ANEXA LA BILANTUL CONTABIL INTOCMIT LA 31.12.2020 

 
   
 

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 
 

    

I.
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Indicatorul lichiditatii curente 
Active curente (A) 18,270,862 
Datorii curente (B) 4,232,583 
A/B- in numar de ori 4.32 

Indicatorul lichiditatii imediate (test acid) 
Active curente (A) 18,270,862 
Stocuri (B) 121,276 
Datorii curente (C) 4,232,583 
(A-B)/C - in numar de ori 4.29 
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Indicatorul gradului de indatorare 
Capital imprumutat (A) 0 
Capital propriu (B) 6,122,480 
A/B (daca este negativ, nu se calculeaza) 0.00 

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor 
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A) 3,763,682 
Cheltuieli cu dobanda (B) 155,617 
A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se 
calculeaza) 

24.19 
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 Numar de zile de stocare 

Stoc mediu (A) 191,993 
Costul vanzarilor (B) 4,937,508 
(A/B)*365 - in numar de zile 14.19 
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Viteza de rotatie a stocurilor 
Costul vanzarilor (A) 4,937,508 
Stoc mediu (B) 191,993 
(A/B) - in numar de ori 25.72 

 Viteza de rotatie a debitelor - clienti 
Sold mediu clienti (A) 0 
Cifra de afaceri neta (B) 14,721,560 
(A/B)*365 -in numar de zile 0.00 

Viteza de rotatie a creditelor - furnizori 
Sold mediu furnizori (A) 0 
Costul vanzarilor (B) 4,937,508 
(A/B)*365 -in numar de zile 0.00 

Viteza de rotatie a activelor imobilizate 
Cifra de afaceri neta (A) 14,721,560 
Active imobilizate (B) 8,015,561 
(A/B) - in numar de ori   

Viteza de rotatie a activelor totale 
Cifra de afaceri neta (A) 14,721,560 
Total active (B) 26,344,876 
(A/B) - in numar de ori 0.56 
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Rentabilitatea capitalului angajat 
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A) 3,763,682 
Total active minus datorii curente (B) 21,261,730 
A/B (daca este negativ, nu se calculeaza) 0.18 

Marja bruta din vanzari 
Profit brut din vanzari (A) 3,789,866 
Cifra de afaceri neta (B) 14,721,560 
(A/B) - in procente 25.74% 

 
 

 Nota 10 
ALTE INFORMATII 

 
Societatea SAFETECH INNOVATIONS SA este o persoana juridica romana.  

Ca forma de proprietate este societate comerciala pe actiuni (SA) cu capital privat 100%.   

Societatea are doi  asociati: 

1. Gansac Victor, cetatean roman, nascut la data de 12.09.1978 în localitatea Bacau, judetul Bacau, 

reprezentând 40 % din capitalul social al SC SAFETECH INNOVATIONS SA, respectiv 1.250.000 de 

actiuni; 

2. Rusu Paul, cetatean roman, nascut la data de 27.06.1963 în localitatea Brosteni, judetul Suceava, 
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reprezentând 40 % din capitalul social al SC SAFETECH INNOVATIONS SA, respectiv 1.250.000 de 

actiuni; 

3. Persoane fizice si juridice, reprezentand 20% din capitalul social al SAFETECH INNOVATIONS 

SA, respectin 625.000 de actiuni. 

 

Sediul social se afla in Bucuresti, sectorul 2,  str. Frunzei, nr.12-14, etaj 1 si 2.  

Elementele patrimoniale au fost exprimate doar in moneda nationala. 

Profitul intreprinderii a fost obtinut din activitatea curenta,  iar rezultatul extraordinar fiinf egal cu 0. 

Cifra de afaceri este realizata din venituri reprezentand obiectul principal de activitate. 

  

 
 

 Administrator, 


