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RAPORT CURENT 19/2021 
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 31.03.2021 
Denumirea societății NOROFERT S.A. 
Sediul social București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5 
Telefon 0312253373, 0785087780 
Email investitori@norofert.ro  
Nr. înreg. la ONRC J40/4222/2000 
Cod unic de înregistrare 12972762 
Capital social subscris și vărsat 3.209.576 lei 
Număr de acțiuni 8.023.940 
Piața de tranzacționare Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF 

Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25 

 

Evenimente importante de raportat: Declarația companiei cu privire la rezultatul auditului extern 

Conducerea Norofert SA, denumită în continuare „Compania”, informează piața cu privire la poziția sa 
legată de rezultatul negativ al auditului independent, efectuat de MGMT Audit & BPO SRL, publicat pe 
site-ul web al Companiei în data de 23.03.2021 la ora 18:00, disponibil la următorul link: 
https://norofert.ro/investitori/adunari-generale-ale-actionarilor/.  

Compania a luat la cunoștință opinia auditorului și a elaborat un plan pentru remedierea situației. 
Principalele puncte care fac obiectul ajustărilor și al planului de remediere sunt: 

1) Ajustare în urma unei erori materiale legate de scăderea din gestiune a mărfurilor vândute - în 
valoare de 2.537.810,42 RON. Această ajustare va fi efectuata pentru anul fiscal 2020, si nu 
pentru 2021, așa cum a menționat inițial compania. Prin urmare, conducerea va revizui și 
actualiza situațiile financiare din 2020. Compania discută în prezent cu auditorul și echipa 
juridică despre cum să efectueze această ajustare înainte de Adunarea Generală a Acționarilor 
programată în data de 26.04.2021. Dorința Companiei de a opera această ajustare aferentă 
situației financiare individuale a Norofert S.A. vine ca urmare a feedback-ului transmis de 
investitori dar și a dorinței de a realiza un an fiscal 2021 care să debuteze fără pierdere 
înregistrată din an anterior. 

2) Producție în curs de desfășurare în valoare totală de 2.328.900 RON. În lunile noiembrie și 
decembrie 2020, Norofert a desfășurat o campanie agresivă de pre-vânzare pentru sezonul de 
primăvară 2021, a pachetelor speciale de tratament care includ semințe de floarea-soarelui și 
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porumb. În contextul vânzărilor semnificative generate în perioada menționată, Norofert a 
început producția de produse necesare pentru a fi incluse în pachete încă din perioada 
noiembrie/decembrie 2020. De asemenea, Compania a comandat de la un furnizor terț 
semințele de floarea-soarelui și de porumb care fac parte integrantă din aceste pachete. 
Semințele au fost contractate, dar din cauza lipsei de stoc, nu au fost livrate către Norofert și, 
prin urmare, nu au fost adăugate în sistemul contabil în 2020, ci în februarie 2021. Compania a 
remediat deja situația, iar pachetele, care conțin produse și semințe Norofert, au fost sau vor 
fi livrate clienților în perioada februarie-mijlocul lunii aprilie 2021. 

3) Situația legată de clienții creditați în 2019 care au fost neîncasați până la data de 31.12.2020 – 
în valoare totală de 3.326.695,17 RON. Datorită situației foarte grave cauzate de seceta 
pedologică din 2020 în România, culturile de grâu și rapiță au suferit daune în valoare de 70-
90% din producția finală, ceea ce a făcut ca culturile să nu poată fi recoltate și, în consecință, 
clienții nu au putut plăti sumele datorate către Norofert. Capitalizarea slabă a sectorului agricol 
local aduce clienții de bună-credință în situația în care nu pot plăti sumele datorate și singura 
modalitate de recuperare a acestora este amânarea plății până la termenul la care este posibil, 
și anume: recolta următoare, plata subvențiilor sau contractarea de împrumuturi bancare 
pentru plata furnizorilor. Compania a încheiat acte adiționale cu toți clienții afectați pentru a 
prelungi termenele de plată pentru 2021. 

Compania a evidențiat în toate rapoartele sale financiare și memorandumuri că termenele de plată din 
sectorul agricol din România sunt cuprinse între 270-300 de zile, ceea ce pune o presiune mare asupra 
fluxului de numerar al companiei. Contextul secetei severe înregistrată în România în anul 2020 a 
afectat poziția financiară a Norofert, cu toate acestea situația companiei s-a îmbunătățit începând cu 
anul 2021: 

1) Între ianuarie-februarie 2021, compania a accesat facilitatea de finanțare de 2,3 milioane lei 
din cadrul proiectului de credit IMM Invest. Împrumutul a fost garantat cu creanțe. Este pentru 
prima dată când compania folosește creanțe (270-300 de zile)  ca garanție la produse bancare 
pentru a îmbunătăți situația fluxului de numerar. 

2) Datorită condițiilor meteorologice favorabile de la începutul anului, vânzările înregistrate până 
acum pentru campania de primăvară 2021 sunt bune, iar volumele produse și vândute sunt 
semnificativ mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020. În plus, Compania va 
accesa o facilitate de factoring și va utiliza creanțele pentru 2020 și 2021 pentru a îmbunătăți 
fluxul de numerar. 

3) Între lunile februarie și martie 2021, compania a încasat aproximativ 1,6 milioane RON în facturi 
care erau scadente din perioada octombrie-noiembrie 2020. 

Conducerea dorește, de asemenea, să sublinieze că investițiile în dotarea și dezvoltarea ulterioară a 
fabricii din Filipeștii de Pădure, care urmează să fie finanțate și prin capitalul strâns prin operațiunea de 
majorare a capitalului social care se desfășoară în prezent, vor îmbunătăți indirect fluxul de numerar. 
Mai exact, achiziționarea și activarea liniei de producție de mare capacitate pentru îngrășămintele de 
sol va permite companiei să își dezvolte portofoliul de produse. Linia de îngrășăminte de sol este de o 
importanță strategică pentru companie, deoarece aceste produse sunt vândute cu plată în avans, ceea 
ce va ajuta la consolidarea financiară a companiei și la îmbunătățirea situației fluxului de numerar.  
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În concluzie, conducerea dorește să reasigure investitorii că nu există incertitudini legate de 
continuarea activității Norofert. Compania acordă cea mai mare atenție vulnerabilităților evidențiate 
de raportul de audit – în special în ceea ce privește situația legată de creanțe, precum și fluxul de 
numerar.  

Măsurile propuse de conducerea Norofert pentru remedierea situației evidențiate de auditori în 
legătură cu activitatea companiei din 2020 și pentru îmbunătățirea activității în 2021 includ: 

1) Consolidarea și creșterea dimensiunii echipei financiar-contabile, prin angajarea unui director 
financiar, expert contabil și contabil / responsabil gestiune. Toate cele trei procese de recrutare 
au fost inițiate în data de 25.03.2021 și sunt în prezent în desfășurare. 

2) Contractarea unui audit facultativ pentru completarea rezultatelor semestriale, care urmează 
să fie publicate de companie în data 24.08.2021. 

3) Contractarea de instrumente bancare și financiare suplimentare pentru finanțarea creanțelor 
și îmbunătățirea situației fluxurilor de numerar. 

Conducerea se angajează să mențină investitorii la curent și, de îndată ce apar noutăți relevante legate 
de implementarea măsurilor de mai sus, va informa piața printr-un raport curent. 

În același timp, conducerea informează acționarii că ajustarea stocului propusă de auditor pentru 
situațiile financiare din 2020 nu va influența distribuția acțiunilor gratuite, care rămâne în proporție de 
1 acțiune gratuită care urmează să fie acordată pentru fiecare 1 acțiune deținută. 

 

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
Popescu Vlad Andrei 

 


