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INFORMAȚII EMITENT 
 
 
  INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR 

Tipul raportului Raport Trimestrial, T1 2022 

Pentru exercițiul financiar 01.01.2022 – 31.03.2022 

Data publicării raportului 23.05.2022 

Conform Anexa 13 la Regulamentul ASF 5/2018 

INFORMAȚII DESPRE EMITENT 

Nume Safetech Innovations S.A. 

Cod fiscal 28239696 

Număr înregistrare Registrul Comerțului J40/3550/2011 

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

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE 

Capital subscris și vărsat 3.325.000 lei  

Piața pe care se tranzacționează valorile 
mobiliare 

SMT-AeRO Premium 

Număr total acțiuni 16.625.000 acțiuni 

Simbol SAFE 

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI 

Număr de telefon +40 31 860 21 01  

Email investors@safetech.ro 

Website www.safetech.ro  

 

Situațiile financiare interimare la 31 martie 2022 prezentate în paginile următoare sunt 
neauditate. 

 

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

Stimați acționari, 

În primul trimestru al anului 2022, am avut parte de o 
activitate intensă, determinată de solicitările ridicate 
pentru servicii de securitate cibernetică, principala 
noastră linie de business.  În această perioadă, Safetech 
Innovations a generat venituri operaționale de 5,2 
milioane de lei, în scădere cu 20% față de aceeași perioadă 
a anului trecut. 

Cifra de afaceri s-a ridicat la 3,4 milioane de lei, o scădere 
de 23%, determinată de scăderea vânzării soluțiilor de 
securitate cibernetică cu 68%. Pe de altă parte, vânzările 
de servicii de securitate cibernetică au crescut cu 61%, 
acesta fiind un aspect pozitiv pentru companie, deoarece 
serviciile de acest tip au o rată ridicată de profit, 
comparativ cu soluțiile de securitate cibernetică, unde 
marja de profit este scăzută. Acest lucru a avut, la rândul 
său, un efect direct asupra profitabilității noastre, care a 
crescut semnificativ.  

Cheltuielile de exploatare au scăzut mai mult decât veniturile, respectiv 23% întrucât obiectivul 
nostru principal a fost furnizarea de servicii, ceea ce a determinat un rezultat net de 398 mii de 
lei, o creștere de 40% raportată la rezultatul precedent, de 284 mii de lei. Aș dori să menționez aici 
două aspecte – în primul rând, să reamintesc că în sectorul IT, trimestrul I este întotdeauna cel 
mai slab trimestru din cauza nefinalizării bugetelor pentru anul în curs, precum și faptul că în 
special în acest T1 al anului 2022, rezultatul nostru net a fost influențat de cheltuielile efectuate cu 
înființarea unei companii în Marea Britanie.   

De la începutul acestui an, Safetech a adăugat în portofoliu 6 clienți noi, atât din România, cât și 
din străinătate. În perioada analizată, clienții Safetech Innovations s-au orientat către serviciile de 
securitate cibernetică pentru creșterea nivelului de protecție, dar și pentru identificarea 
vulnerabilităților și riscurilor, realizarea de evaluări de conformitate, urmând ca investițiile să fie 
efectuate după elaborarea planurilor de măsuri rezultate în urma acestor activități. Tot mai mulți 
clienți investesc în soluții de securitate cibernetică doar în baza unui plan de măsuri.  

Digitalizarea accelerată care a avut loc pe parcursul ultimilor doi ani și care ne-a îmbunătățit 
activitățile, atât profesionale, cât și personale, are și efecte negative. Unul dintre acestea este legat 
de sporirea atacurilor cibernetice. În prezent, suntem în plin război cibernetic, iar numărul 
atacurilor de acest tip continuă să se afle pe un trend ascendent. Companiile trebuie să își 
implementeze procese de securitate cibernetică pentru a fi pregătite în permanență de un 
potențial atac. Mai mult, deși au implementate tehnologii și soluții IT, marea majoritate a 
companiilor nu au planuri de continuitate în eventualitatea unui atac. Practic, odată ce sunt 
atacate, aceste companii sunt nevoite să își suspende activitatea. Prin urmare, pe fondul acestor 
amenințări, precum și odată cu izbucnirea războiului dintre Rusia și Ucraina, tot mai multe 
companii au venit către noi fie pentru a le ajuta să-și îmbunătățească nivelul de securitate sau să 
le sprijinim cu implementarea de măsuri de securitate.  

Având în vedere acest context, pentru a ne extinde portofoliul de soluții și servicii de securitate 
cibernetică, am semnat un parteneriat cu Fidelis Cybersecurity, o companie americană de 
securitate cibernetică axată pe detectarea și răspunsul rapid împotriva amenințărilor cibernetice 
și încălcărilor de date.  Fidelis este un producător important la nivel global de soluții de detectare 
și răspuns extins (XDR) de ultimă generație, iar odată cu acest parteneriat vom avea oportunitatea 
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să venim și mai mult în sprijinul clienților noștri pentru a adresa amenințările actuale din spațiul 
cibernetic. Echipa Safetech este specializată în soluțiile furnizate de Fidelis Cybersecurity, iar 
acest parteneriat, pe lângă atragerea de noi clienți, va contribui semnificativ la creșterea cifrei de 
afaceri companiei. 

Însă, anul acesta ne vom confrunta și cu dificultăți, cauzate în principal de faptul că piața muncii 
din domeniul securității cibernetice a devenit extrem de dinamică și competitivă, companiile 
antreprenoriale ajungând în situația de a concura la același nivel cu marile companii în ceea ce 
privește angajarea și păstrarea în companie a personalului cheie, acestea din urmă oferind 
angajaților, pe lângă pachete financiare extrem de motivante, programe de tip stock option plan. 

În încercarea de a veni în întâmpinarea nevoilor persoanelor care doresc să se angajeze în cadrul 
companiei noastre, dar și a celor care deja își desfășoară activitatea în cadrul Safetech Innovations, 
am analizat toate posibilitățile prin care putem implementa la rândul nostru programe de tip 
stock option plan și am ajuns la concluzia că posibilitățile pe care piața de capital le oferă la acest 
moment sunt limitate, însă, și în situația în care am alege oricare dintre aceste variante, vom opta 
pentru cea care nu este în dezavantajul acționarilor noștri (cum ar fi majorarea capitalului social 
cu ridicarea dreptului de preferință). 

Cu toate acestea, în urma unei analize realizate intern cu privire la acest subiect, am descoperit 
că în legislația română (art. 1031 și 104 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare) este permis ca acționarii să își doneze o parte din 
propriile acțiuni către companie, aceasta din urmă având posibilitatea să le distribuie ulterior 
angajaților în cadrul unor programe de tip stock option plan. Însă, această opțiune nu este 
disponibilă companiilor listate. 

Avantajul major pe care acest mecanism îl conferă, în comparație cu toate celelalte metode prin 
care compania poate dobândi acțiuni, în vederea acordării acestora către angajați printr-un stock 
option plan, este dat de faptul că acțiunile primite de companie prin donație pot fi distribuite 
angajaților după o perioadă mai mare de 12 luni, în toate celelalte situații compania fiind obligată 
să le distribuie în acest termen. Prin urmare, dacă acest mecanism ar fi la dispoziția societăților 
listate, acestea ar putea să accepte donații de acțiuni, urmând ca ulterior să stabilească la ce 
perioade de timp acțiunile pot fi acordate angajaților. O perioadă mai îndelungată de timp, la 
expirarea căreia angajații pot dobândi acțiuni (vesting period), presupune posibilitatea retenției 
angajaților pe termen lung, astfel aceștia participând în mod activ la dezvoltarea companiei. 

Pe lângă dorința noastră de a implementa astfel de programe, am observat o schimbare de 
paradigmă și la nivelul angajaților, în special la noile generații de profesioniști. Aceștia nu își mai 
doresc să aibă doar o relaționare de tipul angajator-angajat și urmăresc să devină parte din 
companie. Prin urmare, o astfel de viziune reprezintă un beneficiu pentru ambele părți. În plus, 
companiile multinaționale cu prezență în România și care sunt listate pe burse internaționale au 
deja implementate astfel de programe pentru angajații lor din România. Din acest punct de 
vedere, pentru noi este foarte dificil să facem față concurenței existente pe piața muncii.   

Având în vedere motivele prezentate mai sus și faptul că eu și Paul Rusu dorim să implementăm 
astfel de programe, care să aibă la bază acțiuni donate de noi doi către companie, am inițiat 
demersuri formale cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vederea armonizării legislației 
pieței de capital cu cea aplicabilă societăților nelistate, astfel încât aceasta să permită donarea de 
acțiuni și către companii listate, în vederea implementării unor programe de tip stock option plan, 
pentru a asigura un tratament egal în piață.  

Deși la momentul publicării acestui raport nu avem un răspuns oficial din partea ASF cu privire la 
posibilitatea implementării unui astfel de mecanism, suntem încrezători în demersul nostru, pe 
care îl considerăm fundamental diferit de celelalte metode prin care pot fi implementate astfel 
de programe, prin faptul că un anumit procent din acțiunile deținute de către noi vor ajunge în 
final la angajații companiei, cei care contribuie zi de zi la creșterea acesteia. 
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În ceea ce privește procesul de expansiune internațională, în T1 2022 am înființat entitatea din 
Marea Britanie, însă din cauza sancțiunilor impuse în contextul războiului din Ucraina, procedura 
de deschidere a contului bancar necesită verificări complexe ale companiei mamă și ale 
acționarilor semnificativi. Am transmis toate documentele solicitate, traduse și legalizate, iar în 
momentul de față așteptăm aprobarea deschiderii contului bancar. La nivel operațional, am 
selectat deja patru persoane care să se alăture biroului de acolo, dar acestea vor fi angajate efectiv 
în T2-T3 2022. Pentru biroul din SUA, ne aflăm în proces avansat de înființare a societății, casele 
de avocatură implicate lucrează în această direcție și sperăm ca procedurile să fie încheiate până 
la finalul T3 2022. Pentru entitatea din Abu Dhabi, am demarat procedurile de înființare a 
societății, dar finalizarea acestora va dura aproximativ trei luni . Cel mai probabil în luna iunie sau 
cel târziu iulie vom avea înființată societatea. Însă, începând cu luna iunie, vom detașa o persoană 
în Abu Dhabi care va ocupa funcția de director general adjunct și al cărui obiectiv va fi 
operaționalizarea companiei.  

Safetech Innovations trece printr-o etapă de creștere accelerată pe fondul solicitărilor tot mai 
ridicate pentru serviciile și soluțiile de securitate cibernetică furnizate de echipa noastră. Pentru 
anul 2022, vizăm venituri totale de aproximativ 44 milioane de lei și un profit net de 10,1 milioane 
de lei, conform bugetului de venituri și cheltuieli publicat la finalul anului 2021 și aprobat în cadrul 
AGA de la mijlocul lunii aprilie. De asemenea, avem în plan demararea procedurilor de trecere pe 
Piața Principală, deoarece ne dorim să devenim un emitent atractiv și pentru investitorii 
instituționali. Pentru a ne îndeplini aceste obiective, aveam nevoie să aducem alături de noi 
parteneri cu experiență aprofundată în domenii precum cel financiar și de vânzări, cu care să 
formăm un Consiliu de Administrație.  

Prin urmare, în cadrul AGA de la mijlocul lunii aprilie ați aprobat numirea Consiliului de 
Administrație compus din trei membri și vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Sunt 
încântat că în cadrul consiliului îi voi avea alături de mine pe Mircea Varga, membru în Consiliul 
de Administrație al TEILOR Holding și Alexandru Mihailciuc, Global Head of Pre-Sales la UiPath. 
Având în vedere echipa puternică pe care o avem, atât la nivel executiv, precum și la nivelul 
consiliului, sunt încrezător că Safetech are potențialul de a crește și de a deveni un jucător 
semnificativ în domeniul securității cibernetice la nivel internațional în viitorul apropiat. 

În cadrul aceleiași AGA, pe lângă numirea unui Consiliu de Administrație, a fost aprobată 
operațiunea de acordare de dividende în numerar, în valoare totală de 4.156.250 de lei. Astfel, 
acționarii care dețin acțiuni SAFE la data de 9 iunie 2022 vor fi eligibili pentru primirea unui 
dividend brut pe acțiune de 0,25 lei. În plus, acționari au aprobat capitalizarea sumei de 9.975.000 
lei și emiterea unui număr de 49.875.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune. Prin 
această operațiune, acționarii Safetech care dețin acțiuni SAFE în data de 9 iunie 2022, vor primi 
trei acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută. Ziua plății pentru dividendele în numerar 
este 16 iunie 2022, iar pentru acțiuni gratuite, 10 iunie 2022.  

În continuare, vă invităm să citiți mai multe informații despre performanța Safetech în primele 
trei luni ale anului. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră, fie că este vorba despre 
afacere sau piața de capital, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la investors@safetech.ro.  

 

Victor Gânsac 

 

 

mailto:investors@safetech.ro
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DESPRE SAFETECH INNOVATIONS 
 

Safetech Innovations este o companie unică pe piață românească, ce oferă o gamă completă de 
soluții și servicii de securitate cibernetică. De-a lungul istoriei sale, compania s-a specializat în 
integrarea proiectelor complexe de securitate cibernetică. Misiunea Safetech este de a dezvolta 
servicii și soluții inovatoare de securitate cibernetică care răspund nevoilor oricărei organizații.  

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

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

• Testare și audit de securitate; 

• Managementul securității informațiilor și al riscului; 

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

• Securitatea infrastructurilor critice (ICS / SCADA); 

• Monitorizarea și răspunsul la incidente de securitate cibernetică. 

 

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

Safetech Innovations avea la data de 31 martie 2022, 47 de angajați cu normă întreagă, o creștere 
cu 4 noi colegi, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.  
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EVENIMENTE CHEIE ÎN T1 2022 ȘI DUPĂ 
ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE 
 

MAJORARE CAPITAL SOCIAL CU APORT ÎN NUMERAR 

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

În etapa 1, investitorii au subscris acțiuni nou emise pe baza drepturilor de preferință SAFER01. În 
etapa 1, investitorii au subscris un total de 522.191 acțiuni din 1.000.000 acțiuni disponibile, 
reprezentând 52,2% din emisiunea totală. Acțiunile cu valoarea nominală de 0,2 lei au fost oferite 
la un preț ̦de 10,4171 lei / acțiune. În etapa 1, Compania a atras capital în valoare de 5.439.715,87 lei. 
În etapa a 2-a, 477.809 acțiuni care au rămas nesubscrise în Etapa 1 au fost oferite investitorilor în 
cadrul unui plasament privat. Plasamentul privat a fost încheiat anticipat, în prima zi a celei de-a 
doua etape, prețul per acțiune fiind de 10,9380 lei. Având în vedere interesul ridicat din partea 
investitorilor, aceștia au primit acțiuni cu alocare „pro rata”, cu indicele de alocare 0,6236827919. 
În etapa a 2-a, Compania a atras capital în valoare de 5.226.274,84 lei.   

OBȚINEREA NIVELULUI DE PARTENERIAT PLATINUM CU DARKTRACE 

În data de 7 ianuarie 2022, Safetech a anunțat faptul că parteneriatul Companiei cu Darktrace a 
atins Nivelul Platinum. Acesta reprezintă cel mai înalt nivel posibil în Programul de parteneriat 
Darktrace. Atingerea acestui nivel reflectă succesul Safetech în a ajuta companiile să 
implementeze tehnologia premiată Darktrace Cyber-AI, precum și o recunoaștere a relațiilor 
puternice ale Companiei cu clienții săi și echipa Darktrace. În cadrul parteneriatului, care datează 
din anul 2016, Compania este recunoscută drept un furnizor de servicii cu valoare adăugată 
pentru instrumentele dezvoltate de Darktrace. Serviciile constau în livrare, implementare, suport 
tehnic, transfer de cunoștințe și servicii gestionate.  

AGEA DIN DATA DE 14.01.2022  

În data de 14 ianuarie 2022 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Cvorumul 
legal și statutar aferent adunării a fost constituit la prima convocare.  

În cadrul AGA, acționarii au votat în favoarea înființării unei noi societăți, deținute parțial de 
Safetech Innovations S.A., în calitate de asociat, cu o participație de 49% la capitalul social, având 
ca scop extinderea activității societății pe plan extern. Societatea va fi înființată în Emiratele Arabe 
Unite sub forma unei societăți comerciale cu răspundere limitată ce va funcționa în conformitate 
cu legislația Emiratelor Arabe Unite ,urmând a avea sediul în Abu Dhabi.  

Conform condițiilor impuse de legislația Emiratelor Arabe Unite, în cadrul societății nou înființate, 
Safetech Innovations S.A va deține o participație de 49% din capitalul social, iar restul de 51% din 
capitalul social urmează a fi deținut de către societatea înregistrată în Emiratele Arabe Unite, 
GreenGate Co. General Trading and Commercial Agencies - Sole Proprietorship LLC., 
reprezentată de H.E Dr. Mubarak Hamad Marzouq Alameri în calitate de Director Executiv. 

ÎNFIINȚAREA UNEI FILIALE ÎN MAREA BRITANIE 

În data de 8 februarie, Safetech a informat investitorii cu privire la înființarea unei filiale în Marea 
Britanie. Noua companie, SAFETECH INNOVATIONS GLOBAL SERVICES LIMITED, a fost înființată 
la data de 08.02.2022 și are sediul central situat în 86-90 Paul Street, Londra, Anglia, EC2A 4NE. 
Safetech deține 67% din capitalul social al filialei nou înființate. 

Deschiderea filialei în Marea Britanie marchează începutul expansiunii internaționale a 
Companiei prin înființarea de echipe și birouri dedicate în străinătate. Deschiderea filialei în 
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Marea Britanie face parte din strategia mai largă a Companiei, pentru care compania a efectuat, 
în perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022, o operațiune de majorare a capitalului social. 

ÎNCHEIEREA UNUI PARTENERIAT CU FIDELIS CYBERSECURITY 

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

AGEA ȘI AGOA DIN DATA DE 18.04.2022 

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

Punctele cheie aprobate în cadrul celor două adunări au fost: 

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

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

(iii) Numirea ca auditor al Companiei a societății de audit Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L.; 

(iv) Majorarea capitalului social al Companiei cu suma de 9.975.000 lei prin emisiunea unui 
număr de 49.875.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune în beneficiul 
tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data 
de înregistrare stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face după 
formula 3 acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută. Majorarea capitalului social 
se va realiza din capitalizarea parțială a primelor de emisiune în valoare de 9.975.000 lei. 
Ulterior majorării, capitalului social al Companiei va fi de 13.300.000 lei împărțit în 
66.500.000 acțiuni; 

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

ANALIZA P&L 

În primele 3 luni ale anului 2022, Safetech a generat venituri operaționale de 5,2 milioane de lei, 
în scădere cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. În T1 2022 clienții s-au orientat către 
servicii pentru creșterea nivelului de securitate, dar și identificarea de vulnerabilități și riscuri, 
evaluări de conformitate, urmând ca investițiile să fie realizate după elaborarea planurilor de 
măsuri rezultat în urma acestor activități. Tot mai mulți clienți investesc în soluții de securitate 
cibernetică doar în baza unui plan de masuri, un aspect pozitiv care arată maturitatea pieței. 
Cheltuielile de exploatare au scăzut mai mult decât veniturile, respectiv 23%, ceea ce a determinat 
un rezultat net de 398 mii de lei, o creștere de 40% raportată la rezultatul precedent, de 284 mii 
de lei.  

Cifra de afaceri s-a ridicat la 3,4 milioane de lei, o scădere de 23%, determinată de scăderea 
vânzării soluțiilor de securitate cibernetică cu 68% față de T1 2021. Pe de altă parte, vânzările de 
servicii de securitate cibernetică au crescut cu 61%, acesta fiind un aspect pozitiv pentru 
companie, deoarece serviciile de acest tip au o rată ridicată de profit, comparativ cu soluțiile de 
securitate cibernetică, unde marja de profit este scăzută. Creșterea vânzărilor de servicii de 
securitate cibernetică s-a datorat în special creșterii numărului de contracte recurente. În plus, e 
important de menționat că în T1 2022, Safetech Innovations a câștigat 6 clienți noi, acest lucru 
având impact asupra rezultatelor care urmează.  

În ceea ce privește cifra de afaceri totală, serviciile de securitate cibernetică au contribuit cu 74%, 
2,5 milioane de lei, în T1 2022 față de 36% în T1 2021, în timp ce implementarea soluțiilor de 
securitate cibernetică au contribuit cu 26%, 886 mii de lei, comparativ cu 63% în primul trimestru 
din 2021. Totodată, scăderea pe această linie de business a fost afectată și de extinderea 
termenelor de livrare din partea producătorilor, de la 30 la 90 de zile pentru soluțiile de securitate 
cibernetică care au și o componentă de hardware. Extinderea termenelor de livrare a fost 
determinată de întârzierile pe lanțurile de aprovizionare. La capitolul vânzării de bunuri, acestea 
au echivalat cu 0,1% din cifra de afaceri totală în T1 2022.  

Veniturile din producția de imobilizări necorporale și corporale reprezintă investițiile în active 
necorporale realizate din fonduri europene și fonduri proprii ale companiei – dezvoltarea 
produsului propriu Safetech, care va fi pus în funcțiune la finalizarea proiectului, respectiv iunie 
2023. Această poziție a scăzut cu 16% în primele trei luni din 2022 față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Variația acestor venituri este dată de execuția proiectului tehnic aprobat și nu are legatură 
cu activitatea curentă a firmei. Safetech Innovations a solicitat modificarea proiectului tehnic, în 
sensul în care economiile realizate în cadrul investițiilor în active corporale și necorporale 
(infrastructură IT și securitate pentru dezvoltare organizațională) vor fi alocate pentru dezvoltarea 
de funcționalități suplimentare în cadrul platformei SafePIC. 

Alte venituri din exploatare au scăzut cu 10%. Ponderea majoră a acestor venituri reprezintă 
subvențiile pentru investiții transferate în venituri și care corespund amortizării înregistrate 
pentru soluția proprie (proiect fonduri nerambursabile, finalizat în 2019). 

Cheltuielile din exploatare au scăzut cu 23% și au ajuns la 4,7 milioane de lei. Cea mai mare 
contribuție în privința costurilor este reprezentată de cheltuielile cu personalul, care au crescut 
cu 24%, ajungând la 2,3 milioane de lei. Această creștere este datorată unei echipe extinse, cu 
patru noi profesioniști, precum și creșterilor salariale. Ca parte a politicii standard de a rămâne un 
angajator competitiv, compania continuă să majoreze salariile pe parcursul anului pentru a 
păstra cele mai bune talente, fapt care are în continuare un impact asupra cheltuielilor cu 
personalul pe parcursul anului. A doua cea mai mare contribuție în privința costurilor vizează 
cheltuielile cu materialul, care au înregistrat o scădere de 70%, până la 813 mii de lei, și alte 
cheltuieli de exploatare, care au scăzut cu 9% până la 814 mii de lei. Scăderea cheltuielilor cu 
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materialul este direct legată de cifra de afaceri deoarece acestea includ soluțiile de securitate 
cibernetică revândute de Safetech, împreună cu valoarea adăugată generată de echipele din 
cadrul companiei. De asemenea, costurile cu materialul au scăzut mai rapid decât cifra de afaceri 
deoarece, în T1 2022, compania s-a concentrat pe furnizarea de servicii de securitate cibernetică.  

Amortizarea și ajustările de valoare au crescut cu 26%, ajungând la 766 mii de lei în primele trei 
luni ale anului 2022. Această creștere este direct legată și de proiectul UE de cercetare și 
dezvoltare, care cuprinde o componentă de dezvoltare a achiziției de active imobilizate necesare 
desfășurării activității în scopul creșterii competitivității firmei (servere, laptop-uri, mobilier, 
monitoare, precum și o soluție de automatizare a proceselor). Aceste elemente au fost 
achiziționate și puse în funcțiune în anul 2021. Fiind active imobilizate, costul acestora este 
acoperit prin amortizarea lunară. 

Safetech a încheiat primele trei luni ale anului 2022 cu un rezultat operațional de 482 mii de lei, 
în creștere cu 29% față de aceeași perioadă a anului 2021. Veniturile financiare au ajuns la 19 mii 
de lei, în creștere cu 888%, în timp ce cheltuielile financiare au crescut cu 74%, ajungând la 33 mii 
de lei. Datorită veniturilor financiare în creștere, compania și-a îmbunătățit rezultatul financiar cu 
18%, ajungând la un negativ de 14 mii de lei, în timp ce rezultatul brut a ajuns la 467 mii de lei, o 
creștere de 32% față de aceeași perioadă a anului precedent. Impozitele datorate au scăzut cu 2%, 
ajungând la 70 mii de lei. Din toate acestea a rezultat un profit net de 398 mii de lei, în creștere 
cu 40% față de primele trei luni din 2021. 

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI) 31/03/2021 31/03/2022 Δ % 

Venituri din exploatare 6.510.360 5.186.678 -20% 

Cheltuieli din exploatare 6.138.053 4.705.067 -23% 

Rezultat operațional 372.307 481.611 29% 

Rezultat financiar (17.207) (14.173) 18% 

Rezultat brut 355.100 467.438 32% 

Rezultat net 284.082 397.668 40% 

ANALIZĂ BILANȚ 

În T1 2022, activele totale au ajuns la 41,7 milioane de lei, o creștere de 14% de la începutul anului, 
determinată de o majorare cu 12% (2 milioane de lei) a activelor imobilizate, precum și o creștere 
de 15% (3 milioane de lei) a activelor circulante.  

Activele imobilizate au crescut în T1 2022 cu 12%, ajungând la 18,7 milioane de lei, determinate de 
creșterea cu 15%, până la 17,4 milioane de lei, a imobilizărilor necorporale puse în funcțiune și a 
celor în curs de execuție. Imobilizările corporale au scăzut cu 15%, până la 1,3 milioane de lei, 
datorită amortizării mijloacelor fixe aflate în funcțiune, în timp ce imobilizările financiare au rămas 
la același nivel de la începutul anului.  

Activele circulante au crescut în 2022 cu 15%, ajungând la 22,9 milioane de lei. Această categorie 
este formată, în primul rând, din casa și conturi la bănci, care a crescut cu 98% de la începutul 
anului, ajungând la 12,3 milioane de lei datorită operațiunii de majorare a capitalului, precum și a 
încasărilor de creanțe de la clienți, atingând cea mai mare valoare din istoria companiei. Poziția 
secundă a fost ocupată de creanțe, care au scăzut cu 24%, până 10,2 milioane de lei, ca urmare a 
decontării de către clienți a sumelor datorate. Stocurile au crescut cu 71%, ajungând la 322 mii de 
lei, deoarece compania avea la finalul T1 2022 soluții achiziționate care urmează să fie livrate 
clienților în perioada următoare. Cheltuielile înregistrate în avans au crescut cu 70%, ajungând la 
125 mii de lei.  

Datoriile totale au scăzut cu 15% de la începutul anului, ajungând la 18,8 milioane de lei. Datoriile 
curente au scăzut cu 41%, ajungând la 4,6 milioane de lei, această poziție constând, în principal, 
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din alte datorii pe termen scurt, care s-au ridicat la 2,6 milioane de lei, o creștere de 36%. Aceste 
sume reprezintă, în principal, impozite datorate, precum și salariile datorate angajaților. Datoriile 
către furnizorii terți au scăzut cu 80% de la începutul anului, până la 937 mii de lei, deoarece, în 
această perioadă, clienții au plătit creanțele și, în schimb, compania a plătit furnizorii. Datoriile 
bancare pe termen scurt au rămas la același nivel, în timp ce leasing-ul financiar a scăzut cu 26%, 
până la 30 mii de lei. În paralel, datoriile pe termen lung, care constau doar în leasing financiar, au 
rămas constante și s-au ridicat la 42 mii de lei.  

Veniturile în avans au scăzut cu 1%, ajungând la 14,2 milioane lei. Veniturile în avans reprezintă, în 
primul rând, veniturile din subvenții - reflectând primirea subvenției UE, încasată în iunie 2020. 

Capitalurile proprii au crescut cu 56% de la începutul anului, ca urmare a creșterilor cu 19.163% a 
profitului reportat. În plus, primele de capital au crescut cu 441%, ajungând la 12,8 milioane de lei, 
în timp ce capitalul subscris și vărsat a crescut cu 6%, ca urmare a închiderii și înregistrării 
operațiunii de capital social.  

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)  31/12/2021 31/03/2022 Δ % 

Active imobilizate 16.686.680 18.693.658 12% 

Active circulante 19.881.251 22.880.310 15% 

Cheltuieli înregistrate în avans 73.409 124.501 70% 

Total activ 36.641.340 41.698.469 14% 

Datorii curente 7.696.189 4.576.932 -41% 

Datorii pe termen lung 41.273 41.781 1% 

Venituri în avans 14.258.896 14.174.346 -1% 

Capitaluri proprii 14.644.982 22.905.410 56% 

Total pasiv 36.641.340 41.698.469 14% 
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CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE  
 

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE 
(LEI) 

31/03/2021 31/03/2022 Δ % 

Venituri din exploatare, din care: 6.510.360 5.186.678 -20% 

Cifra de afaceri 4.401.916 3.410.873 -23% 
Venituri din producția de imobilizări 

necorporale si corporale 
2.009.514 1.686.453 -16% 

Alte venituri din exploatare 98.930 89.352 -10% 

Cheltuieli din exploatare, din care: 6.138.053 4.705.067 -23% 

Cheltuieli cu materialul 2.731.414 813.080 -70% 

    Alte cheltuieli materiale 10.455 17.490 67% 

    Cheltuieli cu energia și apa 13.402 20.230 51% 

    Cheltuieli privind mărfurile 51.339 11.227 -78% 

Cheltuieli cu personalul 1.829.978 2.262.809 24% 
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de 

valoare 608.185 766.397 26% 

Alte cheltuieli de exploatare 893.280 813.834 -9% 

Rezultat operațional 372.307 481.611 29% 

Venituri financiare 1.933 19.095 888% 

Cheltuieli financiare 19.140 33.268 74% 

Rezultat financiar (17.207) (14.173) 18% 

Venituri totale 6.512.293 5.205.773 -20% 

Cheltuieli totale 6.157.193 4.738.335 -23% 

Rezultat brut 355.100 467.438 32% 

      Impozitul pe profit/alte impozite 71.018 69.770 -2% 

Rezultat net 284.082 397.668 40% 
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BILANȚ  
 

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)  31/12/2021 31/03/2022 Δ % 

Active imobilizate, din care: 16.686.680 18.693.658 12% 

      Imobilizări necorporale  15.166.466 17.396.371 15% 

      Imobilizări corporale 1.517.664 1.294.737 -15% 

      Imobilizări financiare 2.550 2.550 0% 

Active circulante, din care: 19.881.251 22.880.310 15% 

      Stocuri 187.953 321.740 71% 

      Creanțe 13.478.544 10.240.329 -24% 

          Creanțe comerciale 7.158.463 3.505.760 -51% 

          Alte active 6.320.081 6.412.829 1% 

      Casa și conturi la bănci 6.214.754 12.318.241 98% 

Cheltuieli înregistrate în avans 73.409 124.501 70% 

Total activ 36.641.340 41.698.469 14% 

Datorii curente, din care: 7.696.189 4.576.932 -41% 

          Furnizori terți 4.735.899 937.120 -80% 

          Datorii bancare 995.248 995.248 0% 

          Leasing financiar 40.378 29.723 -26% 

          Alte datorii pe termen scurt 1.924.664 2.614.841 36% 

Datorii pe termen lung, din care: 41.273 41.781 1% 

         Leasing financiar 41.273 41.781 1% 

Venituri în avans 14.258.896 14.174.346 -1% 

         Venituri din subvenții 14.258.896 14.174.346 -1% 

Total Datorii  21.996.358 18.793.059 -15% 

Capitaluri proprii, din care: 14.644.982 22.905.410 56% 

            Capital subscris și vărsat 3.125.000 3.325.000 6% 

            Capital subscris si nevărsat 2.803.231 - -100% 

                Prime de capital 2.375.000 12.840.991 441% 

            Rezerve legale 495.001 495.001 0% 

            Alte rezerve 29.782 29.782 0% 

            Profitul/pierderea reportat/ă 30.198 5.816.968 19163% 

            Profitul/pierderea ex. financiar 6.156.771 397.668 -94% 

            Repartizarea profitului (370.001) - -100% 

Total capitaluri proprii și datorii 36.641.340 41.698.469 14% 

 
NOTĂ 

1. Suma de 14.174.346,00 evidențiată la capitolul datorii-venituri în avans (subvenții) reprezintă suma totală rambursabilă 
din fonduri europene aferentă proiectului SafePic și nu este o datorie efectivă, ea urmând a fi scăzută prin amortizarea 
produsului dezvoltat în cadrul proiectului, începând cu 01.07.2023. 

2. Suma de 6.412.829,00 reprezintă subvenția rămasă de încasat în cadrul proiectului din fonduri europene 
nerambursabile SafePic.   
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PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI 
 
Indicatorul lichidității curente la 31.03.2022 

 

Active curente 
 

22.880.310 
= 5,0 

 

Datorii curente 4.576.932  

 

Indicatorul gradului de îndatorare la 31.03.2022 

 

Capital 
împrumutat 

x 100 
0 

x 100 = 0% 
 

Capital propriu 22.905.410  

 

Capital 
împrumutat 

x 100 
0 

x 100 = 0% 
 

Capital angajat 22.905.410  

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

Viteza de rotație a activelor imobilizate la 31.03.2022 

 

Cifra de afaceri 

 

3.410.873 

=0,18 

 

Active 
imobilizate 

18.693.658  
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DECLARAȚIA CONDUCERII 
 

 

București, 23 mai 2022 
 

 
Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare individuale 
pentru perioada cuprinsă între 01.01.2022 și 31.03.2022 redau o imagine corectă și conformă cu 
realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Safetech 
Innovations S.A. și că raportul de management oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea 
a evenimentelor importante care au avut loc în primele trei luni ale exercițiului financiar și a 
impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei. 

 

Victor Gânsac 

Președinte Consiliu de Administrație 
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