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

RAPORT CURENT 09/2023 
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: Note de fundamentare cu privire la punctele de pe ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Norofert programată pentru 21.04.2023 
 
Conducerea Norofert S.A. (denumitǎ în continuare „Compania”) informeazǎ piața despre publicarea pe 
site-ul Companiei www.norofert.ro, la secțiunea Adunări Generale ale Acționarilor, a Notelor de 
fundamentare cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 
Norofert ce se va desfășura în data de 21.04.2023 („AGOA”) ora 17:00. 

Notele de fundamentare aferente AGOA sunt anexate și acestui raport curent și pot fi consultate mai 
jos: 

 
1.  Alegere secretar de ședință. 

 
2.  Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2022. 

 
3. Aprobarea, în consecință, a modului de alocare a profitului net, clarificări rezultat reportat și politică 
de dividend: 
Rezultatul reportat a fost, de-a lungul anilor, o rubrică care a adunat corecții și ajustări impuse de 
auditori. Într-adevăr, acest rezultat, atunci când s-a înregistrat, trebuia stins și nu lăsat să se acumuleze 
însă, acesta nu are impact în situațiile financiare anterioare. De exemplu, în Contul de Profit și Pierdere 
pentru anul 2022, rezultatul reportat provenit din corecția erorilor contabile și nu generează scăderea 
rezultatului net. Rezultatul reportat nu modifică rezultatele financiare din anii anteriori. 
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De notat însă și faptul că în 2020 și 2021, Norofert S.A. a distribuit în total 5.836.758 RON, din profitul 
anilor anteriori, pentru operațiuni pe piața de capital. De asemenea, capitalurile proprii totale, la nivel 
de Norofert S.A., au crescut de la 669.989 RON în 2018 la 23.064.319 RON în 2022. 
 
Ce este rezultatul reportat? 
 
Există o procedură publicată de ANAF  (Ordinul 450/2016 - Procedura de corectare a erorilor cuprinse 
în situațiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi 
persoanele juridice fără scop patrimonial din 31.03.2016 ) referitoare la corectarea erorilor contabile 
din anii anteriori celui pentru care întocmesc SFA și care menționează că atunci când se primesc 
documente care impactează exercițiile anterioare, înregistrarea acestora se face printr-un cont de 
corecție menționat în reglementarea contabilă (contul 1174) în luna în care s-au primit aceste 
documente. Corectarea erorilor din exercițiile financiare precedente nu determină modificarea 
situațiilor financiare aferente acelor exerciții. Ajustarea poziției financiare și a performanței financiare 
se realizează prin prezentarea de informații comparative în notele explicative, unde trebuie prezentate 
informații cu privire la natura erorilor și perioadele afectate de acestea, care se regăsesc în Notele 
Bilanțului pentru anul 2022, anexate acestui document. 
 
Ce NU poate fi corectat prin aceasta procedura prevăzută în Ordinul 450/2016 (cu modificările și 
completări ulterioare)? 
 
Erorile contabile, așa cum sunt definite la pct. 66 din Reglementările contabile privind situațiile 
financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul 
Ministrului Finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare se corectează 
potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora nu poate fi depus un alt set 
de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate. Așadar, contul de rezultat reportat 
NU impactează situațiile financiare anterioare, pentru niciun an anterior. 
 
Structura contului de rezultat reportat pentru 2022 
 
Așa cum reiese din nota 11 din Note Bilanț 2022, suma de -6.790.886 lei reprezintă rezultatul reportat 
(cont 1174) aflat în sold la finalul de an 2022. 
 
Acesta este compus din:  
 
1. Corectarea veniturilor înregistrate în anul anterior în legătură cu produsele vândute în cuantum 
de 4.064.926 lei. Corectarea veniturilor din anul anterior s-a efectuat întrucât compania a înregistrat 
retur de produse în decursul anului 2022 aferent unor vânzări înregistrate în decursul anului 2021. 
Motivul acestor tranzacții l-au reprezentat dificultățile financiare ale unor clienți întâmpinate în anul 
2022 care au dus la returnarea produselor achiziționate în 2021. Noua politică comercială împiedică 
returul produselor după sezonul agricol pentru care au fost achiziționate, eliminând necesitatea 
corecțiilor începând cu anul 2023. 
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2. Corectarea cheltuielilor cu serviciile prestate de terți în 450.000 lei. Corectarea s-a efectuat 
întrucât compania a înregistrat în 2022 o factură de la un furnizor pentru care serviciile s-au prestat în 
anul 2021. 
 
3. Înregistrarea de ajustări de valoare pentru creanțe. Înregistrarea aferentă discounturilor 
acordate de companie în decursul anului 2022, aferente vânzărilor realizate în decursul anului 2021. 
Valoarea acestor discounturi este în cuantum de 1.319.202 lei. 
 
4. Înregistrarea unei ajustări de valoare pentru creanțe de recuperat de la furnizori-debitori 
diverși în valoare de 938.480 lei. Compania a înregistrat această ajustare pentru că aceste sume 
reprezintă stornarea unui discount acordat pentru volumul tranzacțiilor din 2021. Întrucât în anul 2022 
cantitățile comandate au fost mai mici decât în anul precedent, discountul s-a stornat, urmând ca 
ambele contracte să fie renegociate pentru mărfuri diferite produse de furnizorii în cauză. 
 
5. Diferența până la valoarea totală a ajustării înregistrare este reprezentată de alte ajustări în 
valoare de 68.278 lei. 
 
Măsuri pentru eliminarea acumulărilor de sume în rezultat reportat 
 
Din cauza termenelor de plată lungi din agricultură, de peste 300 de zile, retururile de marfă pentru 
clienții care se află în dificultate financiară din cauza condițiilor meteo, de exemplu, afectează nu 
exercițiul financiar în care se face returul, ci cel în care s-a făcut livrarea, contractul și facturarea mărfii. 
Este un risc inerent domeniului în care activează compania cauzat de termenele lungi de plată. 

În unele cazuri excepționale, atunci când se cunoaște că un client are dificultăți financiare care ar 
împiedica încasarea facturilor și pentru a evita litigii îndelungate pentru neplata creanțelor, conducerea 
companiei preferă să aleagă răul cel mai mic, respectiv returul mărfii și revânzarea acesteia către clienți 
cu financiare solide, care au aprobarea băncii pentru factoring sau scontare, eliminând problema 
returului. De asemenea, pentru a evita aceste cazuri pe viitor, compania va elimina cu totul posibilitatea 
de retur până la o data limită impusă prin contract. 

Un alt aspect de luat în considerare îl reprezintă existența unui sold provenit din avansuri plătite și 
marfa/materii prime nelivrate la data închiderii situațiilor financiare anuale. Acest fapt s-a întâmplat din 
cauza întârzierilor din lanțul de aprovizionare din 2022 dar și al schimbării necesitații de aprovizionare 
cu alte materii prime. Menționam că o parte din mărfurile/materiile prime achitate în avans și nelivrate 
au început să ajungă în T1 2023, fiind utilizate în sezonul în curs. 

Noua Politică de Dividend Propusă de companie: 

Conducerea Norofert SA propune modificarea punctului 2 din actuala politică de dividend care să 
includă un dividend anual în numerar cu o creștere anuală. Această politică de dividend în numerar cu 
creștere anuală poate în situații excepționale de criză economică, de lichiditate, forță majoră și cu 
respectarea principiului prudențial să fie modificată temporar în AGA prin propunerea conducerii. 

4. Aprobarea, în consecință, a descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru 
activitatea aferentă anului financiar 2022, având în vedere situațiile financiare individuale; 
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5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru 2023 
 
6. Stabilirea datei de înregistrare Conform prevederilor legale în materie. 
 
7.  Împuternicirea președintelui consiliului de administrație, cu drept de substituire/delegare, în 
vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGOA și actul constitutiv actualizat al 
Societății) și întreprinderii oricăror formalități necesare, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror 
autorități publice/persoane fizice/persoane juridice, pentru aducerea la îndeplinire a celor hotărâte de 
AGOA. 

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE 

Popescu Vlad Andrei 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


