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Buget Venituri și Cheltuieli 2021 

Norofert Group (consolidate) 
 

Contul de profit și pierdere  Suma [RON] 

Cifra de afaceri  35,000,000 

Total Cheltuieli Exploatare 21,167,145 

     Cheltuieli Personal 5,094,620 

     Cheltuieli Producție 4,640,488 

     Cheltuieli Mărfuri 6,000,000 

     Cheltuieli Imobilizări și Transport 2,069,237 

     Cheltuieli Terți 1,652,550 

     Cheltuieli IT&C 310,250 

     Cheltuieli Fermă Zimnicea – Campanie Toamnă 2021 1,400,000 

Cheltuieli Financiare 2,173,200 

Cheltuieli Fiscale 2,131,125 

Rezultat Brut 9,528,530 

Rezultat Net 8,003,965 

Nr. Acțiuni (in data de 24.03.2021) 8,023,940 

Rezultat net pe acțiune 0.9975 

  

Bugetul de mai sus are în vedere în principal vânzările de produse de pe linia de producție 
proprie Norofert (gama Organics, Karisma și Fitofarma) precum și a mărfii inclusă în pachetele 
de produse pentru agricultura ecologică sau convențională. 

Menționăm că în BVC-ul pentru 2021 nu a fost inclusă deloc activitatea de trading cereale, 
întrucât previzionarea ei este inexactă din cauza statusului imprevizibil al prețurilor cerealelor 
în această perioadă a anului. 

Bugetul de mai sus are în vedere și preluarea fermei Agroprod Cev SRL, cu 1000 ha în Zimnicea, 
jud. Teleorman precum și lucrările agricole, fertilizarea și semințele pentru campania de toamnă 
2021, în cadrul căreia se vor planta culturi de grâu și rapiță în sistem ecologic (Conversie 1). De 
asemenea, include și cheltuieli financiare pentru împrumutul care va fi contractat și direcționat 
spre plata Contractului de cesiune părți sociale pentru ferma deținută de Agroprod Cev SRL. 

Compania a ajustat totuși bugetul în contextul de continuare a riscurilor pandemice cauzate de 
COVID-19 în România, în caz de suspendare a activității. Riscul urmând să dispară în a doua 
parte a anului în condițiile planului de vaccinare al populației. Acest lucru va fi monitorizat și 
se vor dispune măsuri dacă va fi nevoie. 

Managementul societății va depune toate diligențele necesare ca investițiile viitoare să nu 
afecteze cashflow-ul companiei.  


