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INFORMAȚII EMITENT 
 
  INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR 

Tipul raportului Rezultate financiare preliminare 

Pentru exercițiul financiar 01.01.2020 – 31.12.2020 

Data publicării raportului 01.03.2021 

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  

 

 

Situațiile financiare consolidate interimare simplificate la 31 decembrie 2020 prezentate în 
paginile următoare sunt neauditate. 
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MESAJ DE LA CEO 
 

Stimați acționari, 

Astăzi, vă prezentăm primul raport financiar al Safetech 
Innovations, la exact o lună 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 cele 
mai tranzacționate instrumente financiare pe piața AeRO în 
2021. În doar 20 de zile, ați tranzacționat acțiuni în valoare de 
23,3 milioane de lei, ceea ce înseamnă o valoare medie pe zi de 
1,1 milioane lei. 

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, programată pentru data de 16 aprilie 2021, vom 
propune 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.  
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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 
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. 

Pe 16 aprilie 2021 vom organiza prima noastră Adunare Generală Anuală a Acționarilor, ce se va 
desfășura complet electronic. Așteptăm cu nerăbdare să vă vedem (online) într-un număr cât mai 
mare în data de 16 aprilie! 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 
 

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. 

 

Compania avea la 31 decembrie 2020, 42 de angajați, o creștere cu 5 noi colegi, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului precedent. 
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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. 

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 cota-
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 fonduri nerambursabile 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 si 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 
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.  
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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% 

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 
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. 
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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% 
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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% 
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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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DECLARAȚIA CONDUCERII 
 

 

București, 1 martie 2021 
 
Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că situațiile financiare interimare 
neauditate pentru perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2020 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 exercițiul financiar 2020 și 
a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei. 

 

Victor Gânsac 

Administrator Unic Safetech Innovations S.A. 


