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RAPORT CURENT 

 

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 

de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață și Codul BVB – operator de sistem 

 
Data raportului: 23.07.2021 

Denumirea emitentului: AGROLAND AGRIBUSINESS S.A. 

Simbol AAB 

Sediul social: Sat Pielești, Comuna Pielești, T44, P43, Dolj, 
Romania 

Nr. telefon/ fax:   072 004 6816 

Cod unic înregistrare: RO 37478862 

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J16/1009/2017 

Capital social subscris și vărsat: 1.177.059 lei 

Piața pe care se tranzacționează valorile 
mobiliare emise: 

Sistemul multilateral de tranzacționare (SMT – 
piața AeRO) 

Principalele caracteristici ale valorilor 
mobiliare emise de emitent:  

Acțiuni ordinare, dematerializate, denominate 
în lei – simbol AAB 

 

 

AGROLAND AGRIBUSINESS S.A. publică estimările privind principalii indicatori financiari 

realizați în primul semestru al anului 2021. Estimările au fost întocmite în vederea anexării 

acestora în cadrul Documentului de Ofertă privind Plasamentul Privat de obligațiuni. 
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Estimări privind principalii indicatori din contul de profit și pierdere pentru S1 2020: 

 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) S1 2020 S1 2021 Evoluție 

Venituri din exploatare   10,000,487    13,844,336  38.4% 

Cifra de afaceri   10,000,487    13,343,571  33.4% 

Cheltuieli din exploatare     9,621,260    12,915,812  34.2% 

Rezultat operational        379,227         928,524  144.8% 

Venituri financiare                   94                 226  139.1% 

Cheltuieli financiare             4,372            10,522  140.6% 

Rezultat financiar           (4,278)         (10,296) 140.7% 

Rezultat brut        374,949         918,228  144.9% 

Rezultat net        328,658         795,116  141.9% 

 

Cifra de afaceri a Societății este estimată să crească cu 33.4%, in S1 2021, comparativ cu S1 

2020, pana la valoarea de aproximativ 13.34 mil. RON. Atât creșterea organică a activității 

Societății, cât și fondurile atrase în cadrul Plasamentului Privat de acțiuni au contribuit la 

evoluția pozitivă a cifrei de afaceri. Astfel, Societatea a cumpărat și comercializat input-uri 

agricole într-o cantitate mai mare decât în primul semestru al anului precedent și a beneficiat 

de reduceri primite mai consistente. În acest sens, marja operațională a crescut de la 3.8% în 

S1 2020, la circa 7% în S1 2021. (Marja operațională = Rezultat Operațional / Cifra de afaceri) 

 

Veniturile totale din exploatare au ajuns, conform estimărilor, în S1 2021, la aproximativ 

13.84 mil. RON, în creștere cu peste 38%, comparativ cu veniturile totale din exploatare 

realizate în S1 2020. Pe langă cifra de afaceri în creștere, Societatea a beneficiat de circa 496 

mii RON sub formă de subvenții de exploatare. 

 

Cheltuielile din exploatare au însumat, conform estimărilor, 12.92 mil. RON, înregistrând o 

creștere de 34.2%, comparativ cu primul semestru din 2020. Principalele cheltuieli ale 

Societății au fost reprezentate de cheltuielile privind mărfurile, care au însumat 11.8 mil. 

RON, după ce s-au luat în calcul reducerile comeriale primite, reprezentând o creștere de 

30.9%, comparativ cu S1 2020. De asemenea, cheltuielile cu personalul au crescut cu 22%, 

ajungând până la valoarea de 566.4 mii RON, în principal ca urmare a extinderii echipei 

pentru satisfacerea nevoilor de dezvoltare. 

 

Rezultatul operațional estimat pentru S1 2021 este de 928.5 mii RON, în creștere cu aproape 

145%, comparativ cu primul semestru din 2020.  

 

Societatea estimează un rezultat financiar negativ, în valoare de 10.3 mii RON, în creștere de 

la valoarea negativă de 4.3 mii RON obținută în S1 2020. 
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Rezultatul net estimat pentru primul semestru din 2021 este de 795.1 mii RON, în creștere 

cu 141.9%, comparativ cu rezultatul net obținut în aceeași perioadă a anului precedent. 

Astfel, marja netă, raportată la cifra de afaceri, este estimată să ajungă la 6%, în S1 2021, în 

creștere de la 3.3%, în S1 2020. 

 

 

 

 

 

Director general, 

FLORIN RADU 

 


