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MESAJ DE LA CEO 

 

Stimați acționari, 

 

Vă mulțumesc pentru decizia de a vă plasa capitalul în povestea de creștere a Agroland Business System 
S.A. și mă bucur să vă pot prezența primele rezultate financiare semestriale, din postura de companie 
listată în cadrul Bursei de Valori București, începând cu 1 martie 2021. Prima jumătate a acestui an a fost 
dedicată strategiei de extindere a numărului de magazine și a liniilor de business, investițiilor în proiecte 
de inovație în agricultură, precum și întăririi poziției noastre pe piața de food. 

Suntem într-o perioada de investiții ample în multiple direcții având însă în vedere o strategie integrată, 
bine pusă la punct, prin care vizăm o integrare atât pe verticală cât și pe orizontală și transformarea 
Agroland într-un jucător major în mai multe domenii de activitate din sfera comerțului, agriculturii și 
industriei alimentare.   

Așa cum veți observa, am lucrat la o rebalansare a veniturilor și a profiturilor obținute în cele 2 semestre 
ale anului 2021. Dacă în 2020, tot profitul s-a obținut în primul semestru, pentru anii care vin, veți vedea 

o impărțite 70/30 datorată faptului că vânzările magazinelor Mega Agroland vor fi afectate mai puțin de 
sezonalitate, iar producția de ouă de consum va crește. În plus, din 2022, vânzările de carne de pasăre 
non-GMO vor crește și ele. 

Vedem deja conturându-se această strategie și constatăm o schimbare fundamentală a Agroland în 
ultimul an și jumătate, acest lucru fiind posibil prin listarea la bursă și atragerea capitalului prin intermediul 
pieței de capital. 

Investițiile din 2021 în noile magazine (peste 2 milioane Euro), în achiziția și modernizarea platformei 
avicole Mihailești (2,5+1,5 milioane Euro), achiziția și modernizarea fabricii de nutrețuti combinate non-

GMO Caransebeș (1,3 milioane Euro), nu ar fi fost posibile fără aportul investitorilor noștri. 

Ne dorim să continuăm investițiile și în anii următori, bineînțeles tot cu sprijinul investitorilor de pe piața 
de capital.  

Dacă în urmă cu 2 ani aveam cea mai extinsă rețea de magazine agricole de talie mică situate în zone 

rurale din țară, la acest moment am dezvoltat rețeaua de magazine și în proximitatea marilor aglomerări 
urbane, prin deschiderea magazinelor Mega Agroland, folosind un concept original, adaptat specificului 

local, dar inspirat de lanțuri de magazine de succes din Europa de Vest. Am ajuns astfel la o nouă categorie 
de clienți, cu preferințe și profil diferite de al acelora din mediul rural, ceea ce a deschis o nouă direcție 
de business pentru companie, cu un potențial de creștere semnificativ pe termen mediu și lung. Formatul 
Pet & Garden ne permite creșterea agresivă, atât din punct de vedere al numărului de locații cât și a 
vânzarilor pe fiecare magazin în parte. Piața de „Pet care” din România a ajuns la peste 600 milioane Euro 
în 2020 și crește cu minimum 20% în fiecare an. Peste 8,5 milioane de animale de companie se găsesc în 
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familiile românilor. Dintre acestea, doar sub 30% sunt hrănite cu hrană procesată, deci potențialul acestei 
piețe este fantastic. Agroland se poziționează între primii 10 jucători de pe piața după marii retaileri de 
food și cele 2 rețele de pet-shop-uri. De asemenea piața de produse pentru gardening crește cu minim 
15% pe an, iar aici, prin cele aproape 250 de puncte de vânzare, Agroland se poziționează imediat după 
magazinele DIY. Pentru satisfacerea cererii provenite de la această nouă categorie de clienți, ne-am 

propus și am extins gama produselor comercializate cu 119% comparativ cu perioada similară din 2020, 
ceea ce va avea impact semnificativ asupra creșterii cifrei de afaceri și a marjelor de profit. În același timp, 

ne va asigura o distribuire mult mai uniformă  a veniturilor în decursul unui an, reducând semnificativ 

sezonalitatea.  

În primul semestru al acestui an am deschis deja 7 noi magazine MegaAgroland, în localitățile Afumați, 
Vaslui, Târgu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Craiova, București și Bolintin-Vale iar în luna iulie l-am deschis și 
pe cel de-al 8-lea, în Lugoj. Plecând de la experiența celorlalte magazine MegaAgroland, ne așteptăm ca 

noile magazine să-și aducă din ce în ce mai mult aportul la creșterea cifrei de afaceri și a profitului 
companiei în trimestrele următoare. 

Pe 13 august am aniversat un an de la deschiderea primului magazin  MegaAgroland din vestul țarii. Cifrele 
foarte bune de vânzări (4,2 mil lei – primele 12 luni) și marja brută obținută (30%), ne încurajează să 
continuăm deschiderea de noi magazine și să atingem foarte repede ținta de 40 de magazine 
MegaAgroland , după care să ieșim și în afară țării cu acest concept. 

Dar strategia noastră nu s-a limitat doar la extinderea lanțului de magazine Agroland ci a vizat și 
expansiunea pe noi nișe de piață, care să asigure obținerea unor sinergii ample la nivelul Agroland și care 
să contribuie la creșterea avantajelor noastre competitive în sferele de activitate unde suntem prezenți. 
În acest fel, vom fi în măsură să ne creștem continuu baza de clienți, să satisfacem într-o măsură cât mai 
bună cerințele acestora și să creștem valoarea companiei Agroland, în beneficiul acționarilor săi. 

În acest sens, am preluat fermele Mihăilești, prin intermediul cărora vom fi în măsură să producem pui de 
o zi, pe care o să-i comercializam în lanțul nostru de magazine, și să să intrăm și pe o nouă nișă de piață, 
cea a producătorilor de ouă de consum și de carne de pasăre. 

Prin producția puilor de o zi vom putea securiza într-o bună măsură desfacerea puilor de o zi în lanțul 
nostru de magazine și ne va permite să controlăm mult mai eficient întregul proces, generând pentru 
societate sinergii și îmbunătățiri semnificative ale marjelor. 

În același timp, prin producția de ouă de consum și a cărnii de pasăre vom accesa o nouă piață, fiind unul 

dintre jucătorii cei mai importanți din România pe aceste segmente. Obiectivul nostru este de a ne 

diferenția față de ceilalți producători, prin producția și comercializarea de ouă de consum și de carne de 
pasăre cerificată non-GMO, adică provenite de la găini hrănite cu furaje nemodificate genetic. Acest 
segment nu este dezvoltat în România, dar este unul de succes pe piețele din Europa de Vest, în contextul 

unei cereri din ce în ce mai ridicate din partea populației pentru mâncare sănătoasă. Vom avea avantajul 
de a fi primul jucător important din România care comercializează ouă non-GMO, iar acest aspect ne va 

oferi avantaje  multiple, inclusiv din punct de vedere al marjelor de profit. 
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Plecând de la acest obiectiv, am preluat, în urma unei investiții de 1,3 mil Euro, activitatea fabricii de 
nutrețuri combinate din Caransebeș, care va fi prima din România certificată să producă astfel nutrețuri 
nemodificate genetic. Preconizăm că vom obține această atestare până la finalul lui 2021, moment în care 
vor putea fi vizibile efectele pozitive ale strategiei noastre. 

O altă direcție pe care am continuat să ne concentrăm este implicarea în sprijinirea start-up-urilor 

agritech, fiind conștienți că acest domeniu este în acest moment într-o dezvoltare exponențială, fapt 
atestat și de evoluțiile din țările dezvoltate. Dorința de a contribui la creșterea nivelului de inovație și de 
tehnologizare în domeniul agricol este înscrisă în ADN-ul Agroland. Acesta este motivul pentru care am 

demarat incubatorul de afaceri AgTech TM, în parteneriat cu X by Ascendis. Acesta este primul program 

complet destinat dezvoltării de start-up-uri din România, la nivel național. În prima jumătate din 2021, am 
oferit, prin intermediul Agroland Business System, finanțări a câte 10.000 euro (49.444 lei), pentru trei 
dintre cele cinci start-up-uri câștigătoare ale ediției de anul acesta a AgTech TM: Planty AI, Tailpath și 
Hardwired. În contrapartidă, am intrat și în acționariatul acestor companii. 

Până la sfârșitul lui septembrie 2021, cele 3 companii în care am investit vor finaliza prima etapă de 
dezvoltare a produselor și avem în vedere derularea unor noi runde de finațare, pe măsură ce proiectele 
se vor dezvolta. În final, vizăm dezvoltarea unor companii de succes, bazate pe idei inovatoare ce includ 
tehnologia modernă, care să aducă creșteri ale performanțelor în agricultură. Exemplul de succes al 
Agroland Agribusiness, companie pe care am dezvoltat-o într-un interval scurt și care este listată cu succes 
la Bursă de Valori București, ne dorim să îl replicam peste câțiva ani și la una dintre aceste 3 start-up-uri 

agritech în care am investit, ceea ce va putea crește semnificativ valoarea companie noastre. 

După cum vedeți, Agroland Business System este într-un amplu proces de reinventare și o bună parte din 
acesta a fost deja parcurs, urmând ca în perioada următoare să fie vizibile rezultate concrete inclusiv din 

punct de vedere al rezultatelor financiare. Cred cu tărie în dezvoltarea amplă a companiei noastre în anii 
ce urmează și suntem ferm convinși că toți partenerii noștri vor avea în continuare doar beneficii urmare 

a colaborării noastre fructuoase! 

Vă mulțumesc și vă doresc cât mai multe reușite alături de Agroland! 

Horia Dan Cardoș, 

Director General 

Agroland Business System S.A. 
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1. Situația economico - financiară a companiei Agroland Business System S.A. 
  
Agroland Business System S.A., denumită în continuare „compania Agroland” sau „Emitent”, a 
fost fondată în 2009 la Timișoara, de către antreprenorul Horia Cardoș că o societate cu 
răspundere limitată, începand activitatea prin vânzarea de produse pentru micii fermieri, de la 
furaje, echipamente și pui de o zi, ajungând să fie astăzi cel mai mare furnizor pentru zona de 
hobby farming. La sfârșitul semestrului I al anului 2021, compania Agroland a realizat 128 
milioane RON cifra de afaceri, profitul net atingând pragul de 6,52 milioane RON. 
 
Treptat, s-a hotărât comercializarea produselor pentru grădina (butași de trandafiri, arbuști și 
pomi fructiferi, semințe de legume și bulbi de flori, fertilizanți, echipamente și scule) și animale 
de companie (hrană, suplimente, jucării și accesorii pentru câini, pisici, animale și păsări 
exotice). Rezultatul a fost pe de o parte extinderea gamei de produse din magazine dar și 
extinderea clientelei și către familii care nu aveau că preocupare hobby farmingul. 
Grupul Agroland a ajuns în poziția de a concura cu succes cu magazine mai cunoscute pe zonele 
de „gardening” și „pet care” precum: Dedeman, Hornbach, Animax sau Zoocenter, datorită 
avantajului competititiv dat de numărul de magazine din rețea și de proximitatea față de clienți, 
de experiență asimilată prin recrutarea de personal specializat. 
 

Pornind de la strategia de a deschide 
magazine proprii însă, profitând de 
notorietatea câștigată, s-a luat decizia 
dezvoltării de noi magazine în sistem de 
franciză. În urmă acestei decizii 
strategice, numărul de magazinelor 
deținute de Emitent a crescut într-un 
ritm accelerat. Numărul total de 
magazine ale companiei Agroland a 
evoluat constant în timp, ajungând la 
247, la finalul semestrului întâi al anului 
2021. 

 

La începutul anului 2020, compania Agroland a upgradat modelul de business, optând pentru 
mărirea suprafețelor magazinelor operate de companie, această direcție fiind susținută și de 
extinderea gamei de produse comercializate.  În acest context vizibilitatea și atractivitatea 
magazinelor Agroland a crescut constant. 

Noile magazine Agroland MEGA au accesato nouă piață și o nouă categorie de clienţi – din 
mediul urban sau din proximitatea marilor aglomerări urbane, cu venituri superioare și cu un 
profil diferit de cel al clienților din zonele rurale – ceea ce a crescut semnificativ publicul ţintă şi 
a schimbat într-o bună măsură structura de produse comercializate. În acest mod, noului public 
ţintă vizat i se oferă o gamă largă de produse din sfera gardening, pet care şi hobby farming, 
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astfel încât să-i fie satisfăcute necesităţile legate de grădinărit, creşterea animalelor de 
companie sau agricultură de tip hobby. 

  

 

 

În ceea ce privește gamele de produse comercializate, pentru a deservi nouă clasa de clienți, 
cu cerințe de sofisticare mai ridicate, au fost incluse 3.360 de produse noi în perioada 
01.07.2020 și până la 30.06.2021, din care 1.688 au reprezentat produsele pentru grădina și 
1.200 reprezentând produsele noi destinate animalelor de companie. 

 

CLASIFICĂRI ARTICOLE NUMĂR  ARTICOLE NOI 

AGRICOLE 1.688 

PET CARE 1.200 

ALTELE 59 

CASĂ 17 

ECHIPAMENTE 129 

FERME 19 

FITOFARMACIE 197 

FOOD 7 

PORUMBEI / IEPURI / CAI 44 

Total 3.360 
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Efortul de a include clase noi de produse în oferta de produse comercializate de companie a 
fost unul major, numărul de articole în stoc, la finalul primului semestru al anului 2021, a fost 
cu 119% mai mare față de primul semestrul al anului 2020. Astfel, pentru a răspunde cerințelor 
clienților, Agroland a adus 2 game noi de produse: articole de casă și cele de fitofarmacie. 
Acesta diversificare are o importanță majoră în faptul că ajută compania Agroland să atenueze 
influență sezonalității. În plus, aduce avantaje față de competitori prin mixul unic de produse 
comercializate. 

Număr articole în stoc    
    
CLASIFICĂRI ARTICOLE 30.06.2020 30.06.2021  

ADITIVI                          39                      35   
AGRICOLE                        460                1.943   
ALTELE                        710                   552   
PET CARE                        407                1.573   
CĂRTI                          50                      47   
CASĂ                      17   
CONCENTRATE                          24                      42   
ECHIPAMENTE                        493                   599   
FERME                          80                      91   
FITOFARMACIE                          41                   219   
FURAJE                          51                      75   
PORUMBEI / IEPURI / CAI                          62                   110   
FOOD                        7   
PUI                          19                      22   

 Total                    2.436                5.332  +119% 
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Pe măsura creșterii numărului de noi magazine MegaAgroland se poate observa și o creștere 
semnificativă a vânzărilor de noi categorii de produse și o creștere a ponderii acestora în total 
vânzări. Practic, noile categorii adresează în principal clienții din proximitatea marilor 
aglomerări urbane iar tendința de creștere a ponderii în vânzări a acestora se va intensifica în 
următoarea perioada atât ca urmare a deschiderii de noi magazine cât și ca urmare a creșterii 
notorietății locale a magazinelor noi și a formării unor comportamente de consum ale clienților 
acestor magazine.   

Fitofarmaciile sunt o linie de business dezvoltată de companie începând cu anul 2018, 
ajungându-se, la finalul semestrului întâi al anului 2021,  la un număr de 20 de fitofarmacii, 
dintre care 2 sunt în curs de acreditare, la nivelul grupului Agroland. 
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Tot în această perioada a semestrului 1 din anul 2021, Agroland a finalizat integrarea proceselor 
de pe platforma Mihăilești în operațiunile companiei, preluând activele platformei Avicola de 
la Mihăileşti, judeţul Giurgiu. Compania Agroland se va concentra pe creşterea animalelor la 
nivel local, renunţând la o parte din importurile de pui, iar prin producția proprie se vor putea 
supraveghea mai bine procesele, se vor obține standarde de calitate superioară și vor rezulta 
sinergii cu impact asupra creșterii marjelor companiei. În cele şase ferme ale platformei Avicola 
din Mihăileşti sunt crescute peste 200.000 de păsări, iar Agroland va începe aici producţia puilor 
de o zi pe care îi comercializează în magazinele din cadrul reţelei. Astfel, prin integrarea 
completă a platformei Mihăilești în structura companiei, se va obține în perioada următoare o 
creștere a eficienței și a marjelor din vânzarea puilor de 1 zi, care reprezintă una din categoriile 
de produse cu pondere  mare în vânzările companiei Agroland.  În același timp, prin preluarea 
Avicola Mihăilești, Agroland a accesat și piață oualor de consum, fiind unul dintre cei mai 
importanți jucători din România la acest moment (Top 10). 

Achiziţia platformei Mihăilești face parte din strategia de dezvoltare a companiei atât pe 
verticală cât și pe orizontală, vizând o creștere a afacerilor companiei, crearea de avantaje 
competitive și o creștere a marjelor de profit prin realizarea de sinergii între noile direcții de 
dezvoltare. 

O altă direcție decisivă a companiei este preluarea activității fabricii de nutrețuri combinate 
din municipiul Caransebeș, de la Lipoplast SRL, ce ocupă o suprafață de 10.000 mp și care avea, 
în luna iulie 2021, opt angajați. Decizia a fost luată în luna iulie a acestui an, investiția totală se 
va ridică la 1.300.000 EUR și include achiziția propriu-zisă, precum și repornirea proceselor de 
producție. În plan este inclusă și obținerea certificării non-GMO (organisme nemodificate 
genetic) pentru furaje, fabrica din Caransebeș devenind astfel prima unitate din România, cu 
această certificare, ceea ce va crea sinergii și avantaje competitive importante pentru compania 
Agroland. 

În luna iulie 2021, capacitatea de producție era de 12.000 tone anual, dar se estimează o 
creștere graduală a acesteia, cu circa 25% pe an, până în anul 2024. Procesul de certificare 
pentru producția de furaje fără organisme modificate genetic a demarat acum 2 luni și se 
estimează că se va încheia anul acesta. Agroland și Lipoplast SRL se așteaptă să finalizeze 
procesul de achiziție a fabricii, până la finele lui 2021. 

Obiectivul companiei Agroland este de a deveni cel mai important producător de ouă de consum 
și carne de pasăre non-GMO din România, o zona de business dezvoltată foarte puțîn în 
România, dar care este extinsă în țări din Europa de Vest. Astfel, preluarea activității fabricii de 
furaje din Caransebeș este o mutare vitală și va contribui la creșterea semnificativă a afacerilor 
companiei Agroland într-o zona neexplorată până acum în România și cu potențial mare de 
creștere.  

 

1.1 Contul de profit și pierdere 

În semestrul I al anului 2021, compania Agroland Business System S.A. a înregistrat o cifra de afaceri totală 
în valoare de 128 mil RON, înregistrând o creștere de 5% față de valoarea bugetată pentru această 
perioada a anului 2021. Investiile realizate de către compania Agroland prin deschiderea noilor magazine, 
includerea platformei Mihăilești și preluarea activității fabricii de furaje din Caransebeș creează premisele 
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unei creșteri semnificative a afacerilor în anii următori, pe măsură ce noile magazine ajung la maturitate, 

iar strategia integrată a companiei care vizează direcții noi de dezvoltare precum cele de accesare a noi 
segmente de piață (producția de ouă de consum și carne de pasăre) va genera rezultate din ce în ce mai 
ample.   

Evoluția cifrei de afaceri 

  

Sursa: Agroland Business System S.A. 

 

   

Sursa: Agroland Business System S.A. 

 

 

121.801.550

128.168.570

30.06.2021 Bugetat 30.06.2021 Realizat

Evoluția cifrei de afaceri (RON)

30 Iunie

8.711.982 

9.784.889 

30.06.2021 Bugetat 30.06.2021 Realizat

Evoluție EBITDA (RON)

30 Iunie
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Sursa: Agroland Business System S.A. 

 

La sfârșitul lunii iunie 2021, cheltuielile cu personalul au ajuns la valoarea de  8,11 mil RON față de 7,52 
mil RON bugetat pentru această perioada, datorită creșterii numărului de angajați la 357 persoane, ca 

rezultat al extinderii lanțului Agroland Mega și necesarului de angajați pentru platforma Mihăilești. 

În primul semestru al anului 2021, veniturile din exploatare ale companiei Agroland au atins valoarea de 

128,59 mil RON, cu 5 % mai mari față de valoarea bugetată pentru această perioada. Rezultatul net realizat 
a ajuns la valoarea de 6,52 mil RON, cu o creștere de 4% față de valoarea bugetată pentru această 
perioada. Având în vedere strategia amplă de investiții și de extindere accelerată a companiei 
Agroland,  este de așteptat că în trimestrele viitoare, pe măsură maturării investițiilor din perioada 
curentă, să fie înregistrată o tendința semnificativă de creștere a profitului. 

 

La data de 30.06.2021 (RON) 30.06.2021 30.06.2021 Creștere 

  Realizat Bugetat % 

Venituri din exploatare, din care: 
         

128.590.348  
          122.039.667  5% 

Cifra de afaceri, din care: 128.004.008 121.341.747   

Producția vândută 11.727.213 255.640   

Venituri din vănzarea mărfurilor 117.770.300 124.031.113   

Reduceri comerciale acordate 1.493.505 2.945.006   

Alte venituri din exploatare 586.340 697.920   

6.257.320

6.521.644

30.06.2021 Bugetat 30.06.2021 Realizat

Evoluție rezultat net (RON)

30 Iunie



                                                                                                                                             Raport semestrial 
                                                                                                                          Agroland Business System S.A. 
 
 

 

Strada Gării nr. 14 - Timișoara, România                                                                                        Pagina 14 din 25                                 
www.agroland.ro                                                                                                                                                                                             
 

Cheltuieli din exploatare, din care: 
         

119.693.924  
          113.894.102  5% 

Cheltuieli cu materii prime si materiale 8.564.016 824.272   

Cheltuieli cu energia si apa 1.308.854 212.550   

Cheltuieli privind mărfurile 86.504.679 94.775.383   

Reduceri comerciale primite 184.190 297.330   

Cheltuieli cu personalul 8.116.157 7.529.536   

Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare 860.463 566.417   

  28.002 0   

Alte cheltuieli de exploatare 14.495.943 10.283.275   

Rezultat operațional 
         

8.896.424  
              8.145.565  9% 

Venituri financiare 27.785 76.538   

Cheltuieli financiare 1.389.962 772.914   

Rezultat financiar 
         

(1.362.177) 
                (696.375) 96% 

Venituri totale 
         

128.618.133  
          122.116.206    

Cheltuieli totale 
         

121.083.886  
          114.667.016    

Rezultat brut 
         

7.534.247  
              7.449.190  1% 

      Impozitul pe profit/alte impozite 1.012.603 1.191.870   

Rezultat net 6.521.644 6.257.320 4% 

 

 

1.2 Poziția financiară 

În S1 2021, activele totale au atins o valoare de 107,47 mil RON, cu creștere de 100% față de aceeași 
perioada a anului 2020. Activele imobilizate au crescut cu 108%, ajungând la 46,07 mil RON, determinate 

de creșterea de 20,20 mil RON a imobilizărilor corporale (+139%) în comparative cu S1 2020 și o creștere 
de 3,63 mil RON a imobilizărilor financiare (+52%) în comparație cu S1 2020. 

Imobilizările corporale au înregistrat o creștere de 139% față de aceeași perioada a anului 2020 datorită 
dezvoltării magazinelor de tip Mega. 

Stocurile au înregistrat o creștere de 230% că urmare a măririi ofertei de produse către clienți care a 
depășit dublul numărului de articole de anul trecut. 
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Structură active imobilizate 

 

Structură active circulante 

 

Poziția financiară la 30 iunie 2021 a Agroland Business System S.A. 

 

Sursa: Agroland Business System S.A. 

2%

75%

23%

Structură active imobilizate

      Imobilizari necorporale

      Imobilizari corporale

      Imobilizari financiare

52%
36%

12%

Structură active circulante

      Stocuri

      Creante

Casa si conturi la banci

107.473.532 

RON
79.141.518 

RON

28.332.014

RON

Total activ Total Datorii Capitaluri proprii
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2. Analiza activității companiei Agroland Business System S.A. 

 

Magazinele Agroland Mega 

 

Conceptul “Agroland MEGA” este, în prezent, unic în România, cu suprafețe de peste 400 mp, oferindu-le 
clienților o experiență mult îmbunătățită, pentru a satisface atât nevoile clientelei tradiționale, cât și ale 
unui nou segment de clienți, cu venituri peste medie și având drept hobby grădinăritul, creşterea 
animalelor de companie sau de expoziţie. 
  
Modelul inovator de magazine, de tip one stop shop, aflate în apropierea clienților, cu suprafețe de 4-5 
ori mai mari decât ale actualelor magazine, vin în întâmpinarea creșterii cererii atât ca volum, cât și prin 
diversificarea gamelor de produse. Personalul este instruit, astfel încât să ofere clienților consultanță de 
specialitate în privința produselor și a modului optim în care acestea trebuie utilizate.  
 

 
 
Astfel, compania Agroland își propune să exploateze o piață puțin explorată până în acest moment și 
targetează clienți care de obicei erau vizați de secțiunile de grădinărit și pet care din cadrul hipermarket-
urilor de bricolaj precum Dedeman sau Hornbach sau de magazine specizate pe zona pet care, precum 
Animax sau Zoocenter. 
  
În general, compania caută locații lângă magazinele care deja au confirmat potențialul zonei și oferă 
posibilitatea de atingere a cifrei de afaceri prognozată. Așadar, planul pe termen mediu al societății este 
reprezentat de deținerea a cel puțin unui magazin de acest gen în fiecare județ și ieșirea ulterioară pe 
piețele din jur, însă accentul va fi pus pe deschiderea de magazine de talie mare la periferia marilor 
aglomerări urbane din România – București, Timișoara, Iași, Cluj, Brașov, Constanța și altele. În toate 
aceste cazuri, Agroland își propune să devină prima opțiune a consumatorilor din mediul urban pentru 
categoriile de produse pe care le comercializează, aceștia putând cumpără din același loc toate produsele 
necesare pentru gospodărie de tipul acelora pentru grădina, hobby farming și pet care. 
În comparație cu magazinele de bricolaj clasice gen Dedeman/ Hornbach sau cu a acelora de pet care – 
Animax/Zoocenter, Agroland are avantajul major prin specializarea extinsă pe care o are (agricultură, 
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zootehnie, gardening), prin renumele construit în timp și prin mixul de produse oferite la un loc necesare 
unei gospodării. 
 

Finanțare start-up-uri tech romanești 
  
Interesați fiind de inovație, Agroland Business System oferă finanțări a câte 10.000 euro pentru Planty AI, 
Tailpath și Hardwired, trei dintre cele 5 startup-uri tech, din România, cu aplicații directe în zona agricolă, 
care au fost declarate finaliste în cadrul incubatorului de afaceri AgTech TM, organizat de Agroland în 
parteneriat cu X by Ascendis. Compania Agroland a primit în schimb părți sociale în cadrul noilor firme. Pe 
parcursul a 12 săptămâni, toate cele 26 de echipe înscrise în incubatorul AgTech TM by Agroland au 
beneficiat de traininguri online, precum și de îndrumarea a numeroși mentori din companii importante 
aparțînând unor domenii că: tehnologie, agricultură, marketing, finanțe etc. AgTech TM by Agroland este 
primul program complet de incubare de startup-uri din România, care stimulează și susține inovația in 
agricultură, la nivel național. Planty AI este o aplicație mobilă care folosește inteligență artificială pentru 
a-i ajută pe fitofarmacisti și pe fermieri să detecteze bolile plantelor și să ofere clienților tratamentul 
potrivit, economisind timp și bani. TailPath rezolva problemele verificării produselor contrafăcute și ale 
siguranței alimentare de la producător la consumatorul final, prin implementarea unui sistem de 
trasabilitate, folosind coduri QR și tehnologie blockchain.  
 
 

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine 

ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea companiei, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut 

 
Obiectivul strategic al companiei Agroland pentru primul semestru al anului 2021 a fost acela de a 
continuă extinderea magazinelor Agroland și deschiderea unor noi magazine de tip MEGA. 
În același timp, Agroland își propune că prin mixul dintre cele două formate, respectiv magazinele clasice 
și cele modernizate într-un format nou, să reușească să satisfacă atât nevoile clienților tradiționali, cât și 
pe cele ale unui nou segment de clienți, cu venituri peste medie și având hobby-uri precum grădinăritul, 
creșterea animalelor de companie sau de expoziție/fermă. 
  
Investiții Agroland Mega în primul semestru al anului 2021: 
 

Denumirea investiției Valoarea estimată (EUR) Sursele de finanțare Data estimativă 

a deschiderii 

 

Agroland MEGA -   

Afumați, jud. Ilfov 

Investiție greenfield de aprox. 
500.000 EUR (fără stocuri de 

marfă) 

Dezvoltat cu fonduri atrase 
prin piața de capital si surse 

proprii 

Ianuarie 2021 

Agroland MEGA -

Vaslui, jud. Vaslui 

Investiție medie de aprox. 
150.000 EUR (fără stocuri de 

marfă) 

Surse proprii Februarie 2021 

Agroland MEGA – Tg. 

Secuiesc, jud. Covasna 

Investiție medie de aprox. 
100.000 EUR (fără stocuri de 

marfă) 

Surse proprii Februarie 2021 
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Agroland MEGA –
Sfantu Gheorghe, jud. 

Covasna 

Investiție medie de aprox. 
200.000 EUR (fără stocuri de 

marfă) 

Dezvoltat cu fonduri atrase 

prin piața de capital si surse 
proprii 

Martie 2021 

Agroland MEGA –  

Craiova, Jud. Dolj 

Investiție medie de aprox. 
200.000 EUR (fără stocuri de 

marfă) 

Dezvoltat cu fonduri atrase 

prin piața de capital si surse 
proprii 

Martie 2021 

Agroland MEGA – 

București 2 (Străulești) 
Investiție medie de aprox. 

200.000 EUR (fără stocuri de 
marfă) 

Dezvoltat cu fonduri atrase 

prin piața de capital si surse 
proprii 

Mai 2021 

Agroland MEGA – 

Bolintin-Vale, jud. 

Giurgiu 

Investiție greenfield de aprox. 
500.000 EUR (fără stocuri de 
marfă) 

Dezvoltat cu fonduri atrase 

prin piața de capital si surse 
proprii 

Iunie 2021 

 
În anul 2021, Agroland a continuat procesul accelerat de extindere, deschizând încă 7 magazine de tip 
Mega la nivel național, în primul semestru al anului 2021. Două dintre acestea sunt realizate cu investiții 
de tip greenfield, în valoare totală de 1.000.000 euro fără stocuri. 
La finalul lunii iulie, odată cu deschiderea Agroland MEGA – Lugoj, jud. Timiș, grupul Agroland își atingea 
deja obiectivul stabilit pentru acest an în ceea ce privește numărul de magazine Mega planificate a fi 
deschise. Astfel, la sfârșitul lunii iunie 2020, aveam deschise 3 magazine Agroland Mega iar la sfârșitul lunii 
iunie 2021, totalul magazinelor Mega a ajuns la 12. 
  
Pentru a două parte a anului 2021, grupul Agroland își continuă expansiunea fiind concentrat pe a deservi 
cât mai curând marile centre urbane din România. Până la finalul acestui an, Agroland va deschide încă  4 
magazine de tip Mega. 
  
Menționăm planul de investiții în următoarele luni, la nivelul grupului: Agroland Mega Sibiu, Agroland 
Mega Bîrlad, Agroland Mega Năvodari, Agroland Mega Bals. 
 
 

Denumirea investiției Valoarea estimată (EUR) Sursele de finanțare avute în 
vedere pentru investiție 

Data estimativă 
a începerii 

Agroland MEGA – Sibiu Investiție medie de aprox 
200.000 EUR (fără stocuri de 

marfă) 

Sume obținute din majorare de 
capital și surse proprii 

 
07.10.2021 

Agroland MEGA – 

Bîrlad 

Investiție medie de aprox. 
100.000 EUR (fără stocuri de 

marfă) 

Sume obținute din majorare de 

capital și surse proprii 
17.11.2021 

Agroland MEGA –
Năvodari 

Investiție medie de aprox. 
100.000 EUR (fără stocuri de 

marfă) 

Sume obținute din majorare de 
capital și surse proprii 

15.09.2021 
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Agroland MEGA – 

Balș 

Investiție medie de aprox. 
150.000 EUR (fără stocuri de 

marfă) 

Sume obținute din majorare de 
capital și surse proprii 

25.11.2021 

 

 
Ca și impact pe termen scurt, din cele 12 magazine Agroland Mega care sunt programate să fie deschise 
în acest an, se vor crea între 80 și 100 de noi locuri de muncă. Pe termen mediu și lung (3-5 ani), în afară 
locurilor noi de muncă, Societatea are în vedere dublarea suprafeței de vânzare a rețelei de magazine. 
  
Pentru a măsură capacitatea companiei de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele curente 
disponibile, sunt utilizate două rate financiare: lichiditatea curentă și lichiditatea rapidă. 
 

  30.06.2020 30.06.2021 

Rata lichidității curente( Active circulante/Datorii curente)                1,08                 1,17  

Rata lichidității rapide (Active circulante-Stocuri)/Datorii curente                0,75                 0,57  

      

Rata de lichiditate 30.06.2020 30.06.2021 

Active circulante 31.223.450 61.398.937 

Datorii curente 28.968.219 52.314.690 

 Rata lichidității curente                 1,08                 1,17  

Active circulante - stocuri 21.588.256 29.604.192 

Datorii curente 28.968.219 52.314.690 

 Rata lichidității rapide                 0,75                 0,57  

 
 
 

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de 

capital, curente sau anticipate (precizand scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ 

cu aceeași perioadă a anului trecut 

 

Analiză indicatori economico-financiari 

 

Indicatori  30.06.2021 30.06.2021 ∆ 

economico-financiari Bugetat Realizat B/R 

EBITDA 8.711.982 9.784.889 12,32% 

Marja EBITDA (%)  7,18% 7,63% 6,33% 

Acoperirea cheltuielilor de dobanzi prin EBITDA 17,15 13,38 -21,99% 

Gradul de îndatorare 74,6% 73,6% -1,32% 

D&A 566.417 860.463 51,91% 

Cheltuieli privind provizioanele   28.002   
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EBIT 8.145.565 8.896.424 9,22% 

Rezultat Net  696.375 1.362.177 95,61% 

EBT 7.449.190 7.534.247 1,14% 

Impozit 1.191.870 1.012.603 -15,04% 

Profit Net  6.257.320 6.521.644 4,22% 

 
 

Indicatori  30.06.2021 30.06.2021 ∆ 
economico-financiari Bugetat Realizat B/R 

        

CA 121.341.747 128.168.570 6% 
EBITDA 8.711.982 9.784.889 12% 
Marja  EBITDA   = EBITDA/CA 7,18% 7,63% 6% 

        

EBITDA 8.711.982 9.784.889 12% 

Dobândă bancă 
         

507.893  
         

731.218  
44% 

Acoperirea cheltuielilor de dobanzi prin 

EBITDA 

         

17,15  

         

13,38  
-22% 

        

Gradul de îndatorare 

Datorii totale/Active totale 

         

0,75  

         

0,74  
-1% 

Datorii Totale 
         

50.246.880                  79.141.518  58% 

Active Totale 
         

67.330.936  
         

107.473.532  60% 

 

În primul semestru al anului 2021, EBITDA  a atins valoarea de 9,78 mil. Ron, înregistrând o creștere de 
12,32% față de valoarea bugetată pentru aceasata perioada, marja EBITDA înregistrând și ea o creștere 
de 6,33% față de valoarea bugetată în aceeași perioada. 

Având în vedere strategia amplă de investiții și de extindere accelerată a companiei Agroland,  este de 

așteptat că în trimestrele viitoare, pe măsură maturării investițiilor din perioada curentă, să fie înregistrată 
o tendința semnificativă de creștere a profitului și a marjei EBITDA. 

Față de valorile bugetate în S1 2021 a crescut profitul net cu 4,22%, gradul de îndatorare a înregistrat o 
scădere de 1,32% iar rezultatul net a fost depășit cu 4,22% față de cel bugetat. 

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza 

semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de 

fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzatoare a anului trecut 

Datorită cazurilor de gripă aviară din județul Mureș, din luna mai 2021, autoritățile au decis interzicerea 
comerțului cu pui de o zi, proveniți din comerțul intracomunitar. Acest fapt a afectat activitatea companiei 
pe termen scurt, neputând onora cererea crescută și astfel pierzând vânzari inclusiv pe categoriile furaje, 
echipamente și aditivi. Estimăm că am pierdut între 6-7 milioane lei din cifra de afaceri și aproximativ 1,5 
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milioane marjă brută. Din fericire pe termen mediu și lung, interzicerea comerțului intracomunitar cu pui 
de o zi, va reprezenta un avantaj pentru Agroland, deoarece compania deține capacități de producție pui 
de o zi pe care intenționează să le majoreze până la sfârșitul anului 2021. Datorită acestui fapt, ne regăsim 
într-o poziție foarte bună pentru sezoanele ce vor urmă, astfel îmbunătățind mult marja și având 
disponibilitate permanentă a puilor de o zi. De asemenea în Parlamentul României se găsește depus un 
proiect de lege care să despăgubească operatorii economici care au fost afectați de măsurile luate de 
către autorități. Pentru a preveni luarea unor măsuri excesive pe viitor, am inițiat un dialog instituțional 
cu autoritațile , în așa fel încât eventualele viitoare focare de gripă aviară din România să nu mai afecteze 
circulația păsărilor pe tot teritoriul, ci doar pe o rază de 30km de la focar. 

 

Intrarea pe piața producătorilor de ouă –Avicola Mihăilești 
Pe platforma avicola Mihăileşti se dezvoltă două activităţi distincte: ferme de reproducţie cu staţie de 
incubaţie pentru producţia de pui de o zi şi ferme de găini pentru producţia de ouă pentru 
consum. Achiziţia platformei Mihăilești face parte din strategia de dezvoltare a companiei atât pe verticală 
cât și pe orizontală, vizând o creștere a afacerilor companiei, crearea de avantaje competitive și o creștere 
a marjelor de profit prin realizarea de sinergii între noile direcții de dezvoltare. În acest sens, se au în 
vedere ca piloni principali: extinderea reţelei de magazine, un nou format al acestora, creşterea  gamei de 
produse comercializate şi creșterea gamei de produse și a producției în cadrul diviziei Food. 

Preluarea activelor Avicola Mihăilești, care a fost finalizată în decursul primului semestru din anul 2021, 
marchează intrarea Agroland pe piața producătorilor de ouă de consum. 

Printre clienții fermelor se află mari lanțuri de supermarketuri din țară și străînătate, printre care și Lidl 
România, care achiziționează ouă de consum. 

Potrivit prognozelor Agroland, se estimează că platforma Avicola Mihăilești va genera o creștere a cifrei 
de afaceri de 10%, urmând că valoarea producției să ajungă la 3,5 milioane euro în 2021. 

  

Producția puilor de o zi 

În cadrul platformei Avicola Mihăilești, Agroland dezvoltă producția de pui de o zi, unul dintre produsele 
cu vânzările cele mai mari în cadrul magazinelor sale. 

În prezent, aici sunt crescute peste 200.000 de păsări, majoritatea fiind păsări tinere, găini ouătoare și 
păsări de reproducție. Compania Agroland a renunţat la importurile de pui de o zi pentru magazine şi se 
va concentra pe producție la nivel local, pe care îi comercializează în magazinele din cadrul rețelei. Se va 
obține în acest fel un control al calității mai bun dar în același timp vor fi generate sinergii care vor conduce 
la o îmbunătățire a marjelor de profit actuale. 

Pentru creșterea capacității și modernizarea capacităților existente, societatea va accesa finanțări bancare 
pe termen lung (8-10 ani) precum și programe de finanțare cu fonduri europene. 

 

Preluarea activității fabricii de nutrețuri combinate de la Caransebeș  

În planurile de investiții ale companiei Agroland se află preluarea activității fabricii de nutrețuri combinate 
de la Caransebeș, care va permite obținerea unor marje mult îmbunătățite de către compania Agroland. 
Se are în plan obținerea certificării non-GMO (organisme nemodificate genetic) pentru furaje, fabrică din 
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Caransebeș devenind astfel prima unitate din România, cu această certificare. Investiția totală se va ridică 
la 1.300.000 euro și include achiziția propriu-zisă, precum și repornirea proceselor de 
producție. Capacitatea de producție este, în prezent, de 12.000 tone anual, dar se estimează o creștere 
graduală a acesteia, cu circa 25% pe an, până în 2024. Procesul de certificare pentru producția de furaje 
fără organisme modificate genetic a demarat acum 2 luni și se estimează că se va încheia anul acesta. 
 
Preluarea fabricii face parte din strategia Agroland de a deveni cel mai important producător local de ouă 
de consum și carne de pasăre certificate non-GMO, în contextul în care În Europa de Vest se manifestă o 
tendința susținută de creștere a ponderii în consum a acestor produse, în spiritul unei alimentații mai 
sănătoase. 
 
 
3.Schimbări care afecteaza capitalul și administrarea companiei Agroland Business System S.A. 

Majorarea capitalului companiei Agroland 

La dată de 28.04.2021, prin Hotărârea Adunării Generală Extraordinare a Acționarilor nr. 32 s-a 

decis majorarea capitalului social al companiei cu suma de 3.531.177 RON, de la 1.177.059 RON până la 
4.708.236 RON, din profitul de repartizat aferent anului 2020, prin emisiunea unui număr de 35.311.770 
acțiuni noi (3 acțiuni gratuite la 1 deținută) cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare în beneficiul tuturor 
acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la dată de înregistrare stabilită 
de AGEA. Majorarea capitalului social se realizează cu scopul de a păstra resursele financiare de către 
Societate pentru a putea fi susținute planurile de dezvoltare din perioada următoare. 

Acest fapt a dus la modificarea Actului constitutiv în vederea actualizării, capitalul social subscris şi vărsat 
al companiei devenind 4.708.236 lei, constituit în integralitate prin aport în numerar, fiind împărţit într-

un număr de 47.082.360 acţiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acţiune. 

Majorarea capitalului social se realizează cu scopul de a păstra resursele financiare de către compania 
Agroland pentru a putea fi susținute planurile de dezvoltare din perioada următoare. 

Având în vedere strategia susținută de creștere pe care și-a propus-o pentru anii următori, compania 
Agroland își propune că și în anii următori să recompenseze investitorii prin distribuții de dividende sub 
formă de acțiuni gratuite, ceea ce are că scop menținerea în cadrul companiei a capitalului necesar 

dezvoltării, dar în același timp și păstrarea unui nivel de motivare ridicat al acționarilor săi.  

Schimbarea administratorului companiei Agroland 

Agroland Business System a informat investitorii despre schimbarea administratorului societății. Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a informat societatea în dată de 13.05.2021 în legătură 
cu înregistrarea mențiunii privind noul administrator, respectiv Agroland Management Services SRL. 
 

3.1 Descrierea cazurilor in care compania a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare 
în timpul perioadei respective 

Pe parcursul semestrului I al anului 2021, societatea nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și respectă 
obligațiile financiare. 
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3.2 Descrierea oricărei modificari privind drepturie deținătorilor de valori mobiliare emise de compania 

emitentă 

Pe parcursul semestrului I din 2021 nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de valori 
mobiliare emise de societate. 
 
4. Situația financiar contabilă pe primul semestru 2021 ( la 30.06.2021) 

 

Informațiile financiare prezentate în raportările contabile semestriale întocmite la 30 iunie 2021 nu au 
fost auditate. 
 

Cont profit pierdere 

Indicatori cont de profit și pierdere (RON) 30.06.2020 30.06.2021 

Venituri din exploatare, din care: 121.841.966 128.590.348 

Cifra de afaceri, din care: 121.801.550 128.168.570 

Producția vândută 1.169.365 11.891.775 

Venituri din vânzarea mărfurilor 125.103.570 117.770.300 

Reduceri comerciale acordate 4.471.385 1.493.505 

Producția în curs de execuție   -164.562 

Alte venituri din exploatare 40.416 586.340 

Cheltuieli din exploatare, din care: 111.818.298 119.693.924 

Cheltuieli cu materii prime si materiale 798.086 8.564.016 

Cheltuieli cu energia si apa 240.656 1.308.854 

Cheltuieli privind mărfurile 92.649.345 86.504.679 

Reduceri comerciale primite 391.937 184.190 

Cheltuieli cu personalul 5.947.929 8.116.157 

Cheltuieli cu amortizarea si ajustările de valoare 361.542 860.463 

Cheltuieli privind provizioanele 1.288.002 28.002 

Alte cheltuieli de exploatare 10.924.674 14.495.943 

Rezultat operațional 10.023.668 8.896.424 

Venituri financiare 58.180 27.785 

Cheltuieli financiare 435.666 1.389.962 

Rezultat financiar -377.485 -1.362.177 

Venituri totale 121.900.146 128.618.133 

Cheltuieli totale 112.253.963 121.083.886 

Rezultat brut 9.646.183 7.534.247 

      Impozitul pe profit/alte impozite 1.209.701 1.012.603 

Rezultat net 8.436.482 6.521.644 
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Situația economico financiară a Societății 

 

Situatia economico financiara a Societatii   

Indicatori de bilanț (RON) 
30.06.2020 30.06.2021 

  

Active imobilizate, din care: 22.167.902 46.074.595 

      Imobilizari necorporale  602.616 669.201 

      Imobilizari corporale 14.534.969 34.743.703 

      Imobilizari financiare 7.030.317 10.661.691 

Active circulante, din care: 31.223.450 61.398.937 

      Stocuri 9.635.194 31.794.745 

      Creanțe 13.665.995 22.311.335 

Investiții pe termen scurt     

Casa si conturi la bănci 7.922.261 7.292.857 

Cheltuieli înregistrate în avans 473.397   

Total activ                 53.864.749               107.473.532  

Datorii curente 28.968.219 52.314.690 

Datorii pe termen lung 10.750.116 26.221.810 

Venituri în avans 479.169 605.018 

Total Datorii  40.197.504 79.141.518 

Capitaluri proprii, din care: 13.667.245 28.332.014 

Capital subscris și vărsat 1.000.500 4.708.236 

 Rezerve legale 200.100 235.412 

Profitul sau pierderea reportată 4.030.163 9.098.126 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar 8.436.482 6.521.644 

Prime de capital 0 7.768.596 

Total capitaluri proprii și datorii                 53.864.749               107.473.532  
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Cash Flow 

      
Cashflow (RON) 

30.06.2020 30.06.2021 
  
Activităţi de exploatare   

Profitul ne                8.436.482  
         

6.521.644  
Amortizare                    361.542                   860.463  
Flux de numerar din exploatare generat de  modificările 
capitalurilor proprii 

         
(9.079.231) 

         
(1.501.831) 

(Creștere)/Descreșterea creanțelor                       84.665  
         

(6.101.229) 

(Creștere)/Descreșterea stocurilor 
         

(4.657.325) 
         

(17.767.399) 

(Creștere)/Descreșterea venituri în avans  
         

(236.933)                  605.018  

Creșterea/(descreșterea) datorii comerciale și alte datorii 
         

(4.269.638)            21.761.779  
   

Numerar generat din exploatare 

         

(281.206) 

         

5.880.276  

Dividende plătite                               -    
   

Numerar net din activităţi de exploatare 

         

(281.206) 

         

5.880.276  

   

Activităţi de investiţii          
(731.018) 

         
(15.040.150) 

Achizițiile de imobilizari                    731.018             15.555.989  
Vânzare active imobilizate                   515.838  

Numerar net utilizat în activităţi de investiţii 
         

(731.018) 

         

(15.040.150) 

   
Activităţi de finanţare                6.531.828             11.428.184  

Plăți împrumuturi          
(1.548.472) 

         
(1.202.636) 

Încasări din împrumuturi             12.630.820  
Prime de capital                8.080.300   

   

Numerar net din activităţi de finanţare                6.531.828             11.428.184  

   

Creșterea numerarului si echivalentului de numerar 
               5.519.603  

         
2.268.310  

Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei 
               2.402.657  

         
5.024.547  

Numerar si echivalent de numerar la sfârșitul perioadei 
               7.922.260  

         
7.292.857  

 














































































