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Către: 
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
 

RAPORT CURENT 08/2023 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața 
și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare. 
 

Data raportului 13.03.2023 
Denumirea societății NOROFERT S.A. 
Sediul social București, Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, 

Camera 1 și 2, sector 1 
Telefon 0785 087 780 
Email investitori@norofert.ro  
Nr. înreg. la ONRC J40/4222/2000 
Cod unic de înregistrare 12972762 
Capital social subscris și vărsat 6.859.152 lei 
Număr de acțiuni 17.147.880 
Piața de tranzacționare Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF 

Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25 

Evenimente importante de raportat: Estimare buget consolidat de venituri și cheltuieli 2023 

Conducerea Norofert S.A. (denumitǎ în continuare „Compania”) informeazǎ piața cu privire la 
disponibilitatea Bugetului Consolidat de Venituri și Cheltuieli pentru anul fiscal 2023. Bugetul a fost 
aprobat de Consiliul de Administrație al Companiei și va fi supus aprobǎrii în Adunarea Generalǎ 
Ordinarǎ anualǎ a Acționarilor, care va avea loc în data de 21.04.2023. 
 

Buget Consolidat de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023 
 

Contul de profit și pierdere Suma [RON] 

Cifra de afaceri 82.500.000 
Cheltuieli din exploatare 66.000.000 
Profit Operațional 16.500.000 
Cheltuieli Financiare 3.642.857 
Rezultat Brut 12.857.143 
Rezultat Net 10.800.000 
Numǎr de acțiuni 17.147.880 
Rezultat net pe acțiune 0,62 
EBITDA 17.926.253 

  
Bugetul Consolidat de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2023 este fundamentat pe următoarele 
obiective. 

Conducerea Companiei consideră că anul 2023 va fi unul comparabil cu cel precedent ca nivel de 
impredictibilitate economică. În agricultura există în continuare scăderi de prețuri pentru principalele 
culturi (grâu, porumb, floarea soarelui, rapiță, etc.), în contextul importurilor masive de cereale ieftine 
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din Ucraina, fapt ce pune o presiune masivă pe prețul cerealelor autohtone. Este încă neclar dacă acest 
trend de presiune se va menține sau va scădea în preajma primelor recolte din România pentru anul 
2023. 

O veste bună o reprezintă situația precipitațiilor care, la momentul redactării acestui BVC, este bună în 
majoritatea zonelor țării iar culturile se prezintă bine la ieșirea din iarnă, fapt ce aduce un oarecare 
optimism cu privire la cantitatea ce urmează a fi recoltată în vară. 

Situația financiară a fermelor din România s-a deteriorat în 2022 iar conducerea Companiei se așteaptă 
ca acest lucru să persiste și în 2023, daca nu se vor lua măsuri pentru protecția culturilor de proveniență 
autohtonă în fata prețului scăzut ale celor de import. Așadar, conducerea Companiei rămâne prudentă 
atunci când vine vorba de acordarea limitelor de credit și preferă ca expunerea pe fiecare client să 
rămână la o cotă acceptabilă. În acest sens, Compania va continua finanțarea creanțelor prin factoring 
și scontări, fiind în permanență conectată la piața bancară pentru a identifica cele mai bune oferte de 
finanțare. 

În ceea ce privește materia prima, la fel ca în anul 2022, Compania va achiziționa necesarul în volume 
mari, la început de sezon, pentru a asigura cele mai bune prețuri și termene de livrare.  

Prin urmare, conducerea companiei recomandă ca BVC-ul anului 2023 să fie tratat ca fiind unul prudent, 
care alocă resurse în continuare spre dezvoltare și investiții dar nu își asumă riscurile unei creșteri care, 
în realitatea anului 2023, ar putea fi considerată iresponsabilă.  

Investițiile pe care conducerea Companiei le urmărește pentru 2023 sunt canalizate în trei direcții 
majore: 

• Investiția în fabrica din Filipeștii de Pădure, unde vor fi aduse îmbunătățiri ale fluxului de producție 
lichide, prin automatizări suplimentare și măriri ale capacităților de producție pentru produsele 
speciale, pe bază de microorganisme. Finanțarea pentru aceasta investiție se va realiza din fonduri 
proprii. Bugetul este estimat la 150.000 euro. 

• Finalizarea laboratorului de cercetare și multiplicare bacterii, pe o suprafață de aproximativ 400 
mp, cu utilaje și instrumente de ultimă generație pentru multiplicarea comercială și cercetarea 
tulpinilor de bacterii în vederea dezvoltării de noi produse. Finanțarea pentru aceasta investiție se 
va realiza din fonduri proprii. Bugetul este estimat la 450.000 euro. 

• Implementarea unui sistem de irigații pentru minim 150 ha, la ferma din Zimnicea. Finanțarea se va 
asigura din împrumut bancar și fonduri proprii, ca avans la contractul de finanțare. Bugetul este 
estimat la 250.000 euro. 
 

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE 

Popescu Vlad Andrei 

 


