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Scrisoare din partea CEO-ului Norofert 
Stimați Acționari, 

 

Astăzi vă punem la dispoziție rezultatele financiare ale Norofert Group 
înregistrate în primele șase luni ale anului 2021, o perioadă care a fost 
bună atât pentru agricultura românească, cât și pentru noi. Mai 
important, acestea sunt primele rezultate pe care vi le prezentăm de la 
publicarea raportului nostru anual și situația întâmpinată cu raportul de 
audit. Sunt conștient că mulți dintre voi așteptați aceste rezultate și vă 
mulțumesc tuturor pentru răbdare, precum și pentru investiția în 
Norofert. 

Sunt foarte bucuros să anunț că nu doar cifra noastră de afaceri a crescut 
cu 34%, ci și profitul net cu 17%, comparativ cu prima jumătate a anului 
trecut. Performanța bună pe toate liniile de business a dus la o creștere a marjei nete, până la 25,5%. Dar, mai 
presus de toate, mă bucur să vă anunț că rezultatele pe care vi le prezentăm astăzi si anume situatiile financiare 
individuale interimare la 30 iunie 2021 (inclusiv soldurile de deschidere) au fost auditate de Deloitte și sunt fără 
rezerve. Doresc sa mentionez ca s-a luat decizia neauditarii la 30 iunie a celorlalte companii din grup deoarece 
acestea reprezinta un procent nesemnificativ in cadrul Grupului si activitate se ca concentra in totalitate pe 
Norofert SA, asa cum reiese din activitatea in continua descrestere pentru cele 2 subsidiare. 

Efectuarea unui audit cu o firmă de renume, din Big 4, a fost una dintre promisiunile pe care le-am făcut 
acționarilor în martie 2021, ca urmare a primirii unei opinii contrare pe auditul efectuat împreună cu auditorul 
companiei. Cea de-a doua promisiune făcută, și pe care mă bucur că am îndeplinit-o, a fost de a consolida echipa 
executivă a Norofert, și departamentul nostru financiar, pentru a ne asigura că nu se vor mai repeta situații 
precum cea din martie 2021. În acest context, ne-am întărit echipa cu Claudiu Doboș în poziția de director 
financiar, Marcel Caruz ca nou-numit COO, precum și Daniel Tabacu în funcția nou înființată de Strateg Produse, 
precum și doi noi profesioniști în echipa de contabilitate – Contabil Șef și Contabil Junior. 

Unii dintre acești profesioniști au fost deja implicați în pregătirea acestui raport pe care vi-l prezentăm astăzi și 
aș dori să le mulțumesc atât lor, cât și întregii echipe Norofert, pentru munca și implicarea lor neobosite. Sunt 
încrezător atât în echipa de conducere, cât și în cea executivă a Norofert și ne continuăm dedicarea pentru a oferi 
cele mai bune rezultate și pentru a crește poziția Norofert la nivel local și în beneficiul tuturor acționarilor noștri. 

Revenind la rezultatele noastre și la performanța Norofert Group în primele șase luni ale acestui an, spre 
deosebire de 2020, anul agricol 2021 a fost mai favorabil și mai stabil, deoarece a adus un regim de precipitații 
normal. Însă am observat ușoare aspecte ale secetei spre sfârșitul perioadei de recoltare. Acest lucru a afectat 
moderat regiunile de Sud și Sud-Est, în special culturile de porumb. Cu toate acestea, chiar și cu un ușor impact 
negativ, suntem bucuroși să avem un an agricol solid, cu un mediu de producție bun atât pentru culturile organice, 
cât și pentru culturile convenționale. 

Din punct de vedere al prețurilor, s-a remarcat o diferență foarte mică între prețul grâului convențional și cel 
ecologic, ceea ce a făcut dificilă vânzarea culturilor organice, fermierii preferând să scutească lanțul birocratic de 
trasabilitate, vânzând grâul ecologic direct la convențional, pentru o diferență nesemnificativă de preț. Cu toate 
acestea, culturile de semințe oleaginoase, cum ar fi floarea soarelui, rapiță și in, au fost la mare căutare în acest 
an, iar prețurile au crescut semnificativ spre perioada de recoltare. De exemplu, avem un preț mediu de 625 
euro/tonă FOB Constanța pentru floarea-soarelui organic, prețul pentru aceeași cultură convențională fiind de 
500-510 euro/tonă FOB Constanța. 

Cu toate acestea, chiar dacă în acest an a existat o mică diferență între prețurile grâului convențional și cel 
ecologic, am văzut totuși o creștere clară a cererii de produse organice și a numărului de clienți noi pe care 



 Raport S1 2021 | 15.09.2021 

  
Pagina 5 din 16 

Norofert i-a câștigat până acum în 2021 pe această nișă. În consecință, pe segmentul Organics, am înregistrat o 
creștere de 20% pentru gama de fertilizanți foliari și o creștere de 40% pentru gama de produse speciale, cum ar 
fi tratamente de sol și tratamente sămânță. Acesta este un rezultat foarte bun, mai ales având în vedere că este 
comparat cu rezultatul anului trecut, unde efectul majorării capitalului social și al investițiilor efectuate după 
plasamentul privat au dus la o creștere accelerată de la an la an. Ne așteptăm ca această tendință ascendentă să 
continue în același ritm cu cel înregistrat în prima jumătate a acestui an și în anii următori, impulsionată de Green 
Deal, precum și de viitoarea politică agricolă comună (PAC). 

O evoluție importantă pe care am înregistrat-o în prima jumătate a acestui an o reprezintă creșterea cu 140% a 
vânzărilor pentru gama de îngrășăminte organice pentru sol. După cum mulți dintre voi vă amintiți, unul dintre 
motivele care au stat la baza majorării capitalului social a fost dezvoltarea liniei de producție a îngrășămintelor 
de sol și ne bucurăm că, odată cu creșterea înregistrată până acum în prima jumătate a anului, avem un business 
case solid pentru linia de producție îngrășăminte de sol proprie, funcțională din această toamnă. Perspectivele 
sunt foarte bune pentru 2022, preconizăm o creștere spre 8.000-9.000 de tone de îngrășăminte de sol produse și 
distribuite către fermierii ecologici. Deoarece îngrășămintele de sol reprezintă fertilizarea de bază, imposibil de 
înlocuit pentru bunul mers al unei culturi, credem că noua linie de activitate va fi un vector principal de creștere 
pentru următorii ani. 

Echipa noastră de vânzări a pătruns și într-o nouă regiune, Moldova, înregistrând noi clienți în sistemul ecologic 
pe care ne așteptăm să-l dezvolte în perioada următoare. De asemenea, am înființat un nou departament de 
Trading Cereale, pentru noua linie de business în curs de execuție a contractelor de floarea-soarelui și a grâului 
organic, contracte estimate să fie finalizate în T3 2021. În cele din urmă, suntem încântați și de crearea unui nou 
post în grup, cel de Strateg Produse. În domeniul nostru de activitate, atât agricultura ecologică, cât și cea 
convențională, există o nevoie constantă de a inova, de a testa și de a introduce noi producții pentru a rămâne 
brandul preferat în rândul clienților noștri. Prin urmare, pentru această funcție, am recrutat unul dintre cei mai 
experimentați tehnicieni din agribusiness din România, o persoană în permanență conectată cu noile tendințe 
din domeniu.  

Aș dori să închei această scrisoare oferindu-vă o actualizare a două proiecte importante – extinderea în SUA, 
precum și achiziția fermei din Zimnicea. În ceea ce privește extinderea în SUA, noua gamă de produse Hobby 
Gardening care va fi comercializată de Norofert USA LLC a primit aprobare în prima jumătate a acestui an și vom 
lansa în curând un site dedicat vânzărilor acestor produse în Statele Unite. De-a lungul primelor șase luni, am 
continuat să introducem noi loturi demonstrative, împreună cu lansarea unor campanii testimoniale cu fermierii 
care au folosit deja produsele noastre în campania de toamnă din 2020. Un astfel de testimonial puteți urmări 
deja AICI. În paralel, purtăm negocieri cu distribuitori zonali, pentru a avea o acoperire mai bună a zonelor din 
Midwest, SUA. Pe măsură ce progresăm și vom încheia astfel de parteneriate, le vom anunța în piață. 

Procesul de achiziție a fermei din Zimnicea este în plină desfășurare. În martie 2021, am plătit un avans de 300.000 
de euro și ne așteptăm ca achiziția să fie finalizată până la sfârșitul acestui an. Se va înființa cu Norofert acționar 
în Agroprod Cev SRL prima cultură în această toamnă, aproximativ 350 ha de grâu aflate în prezent în conversie 
ecologică, anul 2. Restul de teren este pregătit în prezent pentru plantarea culturilor de primăvară. 

În concluzie, echipa Norofert a avut parte de o primă jumătate de an aglomerată din punct de vedere financiar, 
operațional și bineînțeles de business. Suntem mulțumiți de rezultatele înregistrate în S1 2021 și suntem 
încrezători că per total va fi un an agricol bun. În consecință, așa cum veți vedea în paginile următoare ale acestui 
raport, menținem previziunile bugetare pe care le-am făcut pentru anul acesta. 

Vă invit în continuare să citiți mai multe detalii despre prima jumătate a anului pentru Norofert Group în paginile 
următoare. În caz de întrebări, nu ezitați să ne contactați la investitori@norofert.ro sau ne puteți suna la 
numărul de telefon +40 31 860 21 01. 

 

Vlad Popescu 

CEO și Președinte al Consiliului de Administrație 

https://youtu.be/P9LMaQNvoWw
mailto:investitori@norofert.ro
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S1 2021 – Rezultate financiare 

1.1 Despre Emitent 

Norofert Group este unul dintre cei mai importanți producători români de inputuri agricole ecologice și un jucător 
cu experiență pe piața agricolă din România. Înființată în 2000 ca afacere de familie, compania a fost inițial 
importatoare de îngrășăminte de înaltă calitate din piețele occidentale în România. În 2015, când Vlad Popescu, 
fiul fondatorului, a preluat conducerea companiei, Norofert a renunțat la statutul de importator și a început în 
schimb să producă îngrășăminte bio, produse fitosanitare organice, cum ar fi insecticide și fungicide, precum și 
tratamente pentru semințe și foliare, utilizând doar rețete proprii originale. Între anii 2017 și 2019, compania a 
cunoscut o creștere rapidă datorită beneficiilor dezvoltării unei tehnologii proprii, numită BioChain, și a lansat o 
premieră în sectorul agricol, îngrășăminte sub formă de tabletă efervescentă. 

Norofert produce îngrășăminte și inputuri agricole disponibile pe piață sub 3 linii diferite: Norofert Organics - 
inputuri pentru agricultură ecologică (culturi mari și horticultură), Karisma - inputuri pentru agricultură 
convențională (culturi mari) și Norofert Fito - îngrășăminte și produse fitosanitare pentru grădinărit și fermieri 
mici. În afară de aceste 60 de produse standard, grupate în 3 linii principale, compania realizează inputuri 
ecologice personalizate și scheme de optimizare care permit adaptarea inputurilor la nevoile specifice unei culturi 
în funcție de sol, condițiile atmosferice și particularitățile culturii respective. 

Produsele Norofert, care sunt autorizate în conformitate cu Regulamentul UE 889/2008 de punere în aplicare a 
Regulamentului UE 834/2007 și care dețin certificate suplimentare de calitate și conformitate de la ECOCERT 
France, sunt mixturi complexe de cel puțin 6 substanțe active fiecare. Aceste substanțe active acționează 
sinergic, se îmbunătățesc și completează reciproc, obținând astfel un aspect unic și competitiv între produsele 
similare de pe piața de profil. 

Activitatea companiilor este împărțită în 4 entități, Norofert SA fiind compania mamă. Norofert Organics și 
Norofert Fitofarma sunt societăți cu răspundere limitată din România (SRL), Norofert SA deținând 99%, iar Vlad 
Popescu, CEO și președinte al Consiliului de Administrație, cu 1%. Norofert SUA, LLC este o companie cu 
răspundere limitată din Ohio, înființată în aprilie 2020 ca parte a strategiei Norofert de extindere în SUA.

 

Norofert SA este administrată de un Consiliu de Administrație format din trei membri selectați de Adunarea 
Generală a Acționarilor. În prezent, membrii Consiliului de Administrație al Norofert SA sunt următorii: 

Nume Data numirii Data expirare mandat 

Vlad Andrei Popescu, Președinte 29.06.2021 29.06.2025 

Marius Marian Alexe, Membru 29.06.2021 29.06.2025 

Alexandru-Victor Cristescu, Membru 29.06.2021 29.06.2025 
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1.2 Evenimente semnificative în S1 2021 

Februarie – Iunie 2021 – Operațiune de majorare a capitalului social 2021 

În cadrul AGEA din 24 noiembrie 2020 acționarii Norofert au aprobat operațiunea de majorare a capitalului cu 
contribuție în numerar. Conform deciziei AGEA, Compania a emis în operațiunea de majorare a capitalului 
550.000 de acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,4 RON / acțiune. Operațiunea a început în februarie 2021 și s-a 
închis în iunie 2021, conform cronologiei prezentate în Prospectul de majorare a capitalului. 

În etapa 1, desfășurată în perioada 12.03.2021 și 11.04.2021, investitorii au subscris acțiuni nou emise pe baza 
drepturilor de preferință NRF01. În etapa 1, investitorii au subscris un total de 531.389 acțiuni din 550.000 acțiuni 
disponibile, reprezentând 96,6% din emisiunea totală. Acțiunile cu valoarea nominală de 0,4 lei au fost oferite la 
un preț de 13,1161 lei / acțiune. 

În timpul etapei 2, 18.611 acțiuni care au rămas nesubscrise în Etapa 1 au fost oferite investitorilor în cadrul unui 
plasament privat. La acesta au participat 17 investitori ce au subscris toate acțiunile rămase. Astfel, în etapa a 2-
a, Compania a strâns 244.289,85 lei. 

Semnarea unui acord ferm pentru achiziția Agroprod Cev SRL  

În data de 5 martie 2021, compania a anunțat semnarea unei promisiuni bilaterale de achiziționare a societății cu 
răspundere limitată, Agroprod Cev SRL, care operează 1.000 ha de teren agricol aflat în arendă în Zimnicea, 
județul Teleorman. Prețul convenit cu vânzătorii pentru dobândirea tuturor părților sociale emise de Agroprod 
Cev SRL este de 1.880.000 euro.  

Ferma este situată la 5 km distanță de Portul Zimnicea de la Dunăre. Dunărea este cea mai ieftină rută logistică 
către Europa Centrală. La Portul Zimnicea, Norofert intenționează să dezvolte capacități de încărcare barje la 
Dunăre pentru business-ul său de trading cu cereale ecologice. Această capacitate de încărcare reprezintă un hub 
logistic excelent pentru activitatea principală a Norofert. Orice tipuri de culturi bio, produse sau primite în 
schimbul inputurilor ecologice, pot fi vândute la export pe Dunăre. O parte din fermă va fi utilizată și ca instalație 
de testare a produselor Norofert. 

În afară de sinergiile la nivel de business, ferma este de așteptat să aducă beneficii financiare semnificative. 
Conducerea se așteaptă ca ferma să înceapă să producă efecte asupra activității economice începând cu anul 
2022. Pe baza previziunilor inițiale, conducerea se așteaptă ca veniturile totale din culturile de grâu și floarea-
soarelui, precum și din subvenții, să ajungă la 7,5 milioane de lei în 2022. Cheltuielile anuale, inclusiv arenda, 
costurile de leasing pentru utilaje, salariile, costurile pentru îngrășăminte, și costurile de finanțare sunt 
prognozate la 4 milioane de lei. Prin urmare, profitul brut este estimat la 3,5 milioane de lei pe an. 

Demisii din funcțiile de membri al Consiliului de Administrație al Companiei  

În data de 19 martie 2021 doamna Zuzanna Anna Kurek și respectiv în data de 21 martie doamna Iuliana Mușat 
au demisionat din funcțiile de membri al Consiliului de Administrație, cu efect imediat. În consecință, respectând 
prevederile legale, abia la Adunarea Generală a Acționarilor din 26 aprilie 2021 au primit un mandat interimar 
domnul Alexandru-Victor Cristescu și domnul Marian Marius Alexe. Ulterior la AGA din 23.06.2021 acționari au 
acordat un mandat pe 4 ani domnilor Vlad Andrei Popescu (Președinte CA), Alexandru-Victor Cristescu și Marian 
Marius Alexe (membri non executivi). 

Numire Director Financiar  

În data de 12 aprilie 2021, Norofert l-a numit pe domnul Claudiu Doboș în funcția de Director Financiar al 
Companiei începând cu data de 11.06.2021. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de timp nedeterminată. 
Domnul Claudiu Doboș a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie și are o experiență de 
peste 15 ani în audit, raportare financiară, managementul riscurilor, planificare strategică și management 
bugetar. În cariera sa, a lucrat și pentru companii listate pe Piața Principală a Bursei de Valori București.  
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Semnarea unui contract semnificativ  

Pe 19 aprilie 2021, compania a informat acționarii despre semnarea unui contract semnificativ de vânzare a 
recoltei de grâu organic. Valoarea contractului a fost de 1,35 milioane de euro. 

Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor  

Pe 26 aprilie 2021, au avut loc Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Norofert SA. Cele 
mai importante aspecte votate de către acționari au fost: 

• Revocarea, ca urmare a renunțării la mandat, a mandatului de administrator și membru al Consiliului de 
Administrație al Societății al dnei. Zuzanna Anna Kurek și al doamnei Iuliana Mușat și descarcarea de 
gestiune a acestora pentru perioada în care au indeplinit functiile de administratori. 

• Alegerea și numirea, ca urmare a vacanței a două posturi în cadrul Consiliului de Administrație, a 2 (doi) 
noi administratori și membri ai Consiliului de Administrație și stabilirea termeneor mandatelor interimare 
ale celor 2 (doi) noi administratori - Marian Marius Alexe și Alexandru Victor Cristescu. 

• Aprobarea Politicii de Remunerare a Consiliului de Administrație a NOROFERT S.A. 

Textul complet al hotărârilor adoptate de AGOA și AGEA Norofert din aprilie 2021, îl puteți consulta la acest link.  
Restul punctelor pe ordinea de zi au fost respinse de acționari și, în consecință, a fost convocată o nouă adunare 
generală ordinară și extraordinară a acționarilor pentru data de 23 iunie 2021, când acționarii au aprobat restul 
punctelor de pe ordinea de zi, inclusiv rezultatele financiare din 2020, majorarea capitalului social și numirea 
noilor membri ai consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 ani. 

Semnare contracte semnificative  

În data de 5 mai 2021, compania a informat acționarii despre semnarea a două contracte semnificative – unul 
pentru vânzarea de rapiță ecologică și un altul pentru vânzarea de floarea soarelui linoleică. Valoarea contractelor 
a fost de 1,8 milioane euro. 

Adun rile Generale Extraordinare i Ordinare ale Ac ionarilor  

În data de 23 iunie 2021, au avut loc Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Norofert SA. 
Cele mai importante aspecte votate de către acționari au fost: 

• Aprobarea majorarea capitalului social al Societății cu suma maximă de 3.429.576 RON, din profitul de 
repartizat aferent anului 2020, prin emisiunea unui număr de 8.573.940 de acțiuni noi gratuite, fiecare cu 
o valoare nominală de 0,4 RON, în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor ținut 
de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare. Repartizarea acțiunilor nou emise va utiliza formula: 
o acțiune nou emisă pentru fiecare acțiune deținută. 

• Aprobarea cump rării unui num r de p r i sociale reprezent nd 100% din capitalul social al societ ii 
AGROPROD CEV S.R.L., cu sediul n Zimnicea, str. Zorilor nr. 21, jud. Teleorman, avand CUI 
RO18469094, nmatriculat  n Registrului Comer ului sub nr. J34/155/2006, potrivit promisiunii bilaterale 
de cesiune p r i sociale, certificat  de avocat Bianca Banu sub nr. 28/05.03.2021, la pre ul de 1.880.000 
EUR.  

• Aprobarea dizolvării, lichidării și radierii societății NOROFERT ORGANICS S.R.L., cu sediul în București, 
str. Crinul de Pădure nr. 2, parter, cam. 3, bir. 4, bl. F2, sc. A, ap. 2, sector 6, având CUI 38131402, 
înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/14744/2017, societate în care NOROFERT S.A. are o 
participație de 99%. 

Textul complet al hotărârilor poate fi consultat la acest link.  

Eliberare CIIF din partea ASF  

Compania a primit în data de 25 iunie 2021 din partea Autorit ii de Supraveghere Financiar  (ASF), Certificatul 
de nregistrare a Instrumentelor Financiare (CIIF) nr. AC 4959-3/25.06.2021 de certificare a înregistrării opera iei 
de majorare a capitalului social cu 550.000 ac iuni noi care au fost emise conform Hot r rii Adun rii Generale 

https://bvb.ro/info/Raportari/NRF/NRF_20210427140856_RAPORT-CURENT-27-NRF-RO.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/NRF/NRF_20210624130754_RAPORT-CURENT-36-NRF-RO.pdf
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Extraordinare a Ac ionarilor Norofert S.A. din 24.11.2020. n urma major rii, capitalul social total al Norofert S.A. 
este n valoare de 3,429,576 lei, divizat n 8.573.940 de ac iuni nominative, cu o valoare nominal  de 0,4 
lei/ac iune.  

1.3 Evenimente semnificative după închiderea perioadei de raportare 

Înregistrarea operațiunii de majorare a capitalului social la ONRC  

În data de 23 iulie, majorarea de capital prin capitalizarea unei p r i din profitul de repartizat aferent anului 2020, 
aprobat  n cadrul Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor din 23 iunie 2021 a fost înregistrată la Oficiul 
Na ional al Registrului Comer ului (ONRC). n urma nregistr rii la ONRC, capitalul social subscris i v rsat al 
Companiei este de 6.859.152 lei, mp r it n 17.147.880 ac iuni comune cu o valoare nominal  de 0,4 lei fiecare.  

Update: Conform calendarului comunicat de Depozitarul Central, actiunile vor fi incarcate în conturile 
investitorilor în data de 17 septembrie 2021. Detalii în raportul curent 51.2021 disponibil aici. 
 
Încheierea unui parteneriat cu Agrocosm Consult SRL  

În data de 20 august 2021, compania a încheiat un parteneriat cu Agrocosm Consult SRL, producător de semințe 
horticole de pe piața autohtonă. În cadrul acestuia, Compania va furniza către Agrocosm fertilizanți și produse 
de protecție biologică ce vor fi utilizate pentru gama de semințe ecologice Micul Fermier.  

Ziua Investitorului Norofert 

În data de 23 august 2021, Compania a organizat Ziua Investitorului Norofert, eveniment ce s-a desfășurat la 
fabrica Norofert din Filipeștii de Pădure. În cadrul evenimentului, conducerea Companiei a prezentat 
participanților strategia de vânzări și de produse a Norofert, oportunitățile oferite de sectorul agricol local, 
unitatea de producție precum și a răspuns la întrebările din partea investitorilor prezenți. 

Un rezumat al evenimentului puteți urmări aici. 

1.4 Activitatea de vânzări și dezvoltare a produselor în S1 2021 

Ciclul agricol românesc este împărțit în două sezoane principale, fiecare având o influență diferită asupra 
performanței financiare a companiei: 

- Campania de primăvară – se desfășoară în perioada februarie-mai, cu activitate maximă în lunile martie 
și aprilie; este sezonul pentru semănarea de floarea-soarelui, porumb, mazăre și soia și aplicarea de 
tratamente pentru grâu, orz și rapiță însămânțate în toamnă, care au ieșit din iarnă (adică, au crescut și 
au supraviețuit sezonului de iarnă). Recoltarea acestor culturi are loc în același an, în lunile septembrie și 
octombrie iar plățile de la fermieri sunt încasate în perioada octombrie-noiembrie. 

- Campania de toamnă – se desfășoară între lunile august și octombrie, cu activitate maximă de la mijlocul 
lunii septembrie până la sfârșitul lunii octombrie; este perioada pentru semănatul de grâu, orz și rapiță. 
Recoltarea acestor culturi are loc în anul următor, în luna iulie și, în general, plățile de la fermieri sunt 
încasate între august și septembrie. 

 
Creșterea vânzărilor de produse Norofert din gama Organics s-au datorat conversiei către agricultura ecologica, 
pe care Norofert a sprijinit-o în totalitate, a unui număr mare de fermieri. Astfel, ne asiguram că avem creșteri 
accelerate de la un sezon la altul iar baza de clienți se mărește constant.  
 
Creșterile încurajatoare de vânzări de îngrășăminte de sol au venit în sprijinul noii linii de business pe care o vom 
inaugura în Q4, odată cu punerea în funcțiune a liniei de producție. Îngrășămintele de sol sunt un vector de 
creștere important și stau la baza orcarei culturi, fiind un element de nutriție indispensabil în orice ferma. Gama 
de produse pe care Norofert o vă dezvolta se adresează cu precădere agriculturii ecologice dar exista planuri 
pentru dezvoltarea de produse pentru agricultura convențională în următorii ani. 
 

https://bvb.ro/info/Raportari/NRF/NRF_20210915161650_Raport-Curent-51-NRF-RO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7eyfpTww6bg
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Dezvoltarea liniei de produse Hobby Gardening prin adăugarea Liniei Ready-to-Ușe, flacoane de 500 ml cu 
pulverizare directa pe planta, adresandu-se consumatorilor casnici care dețin plante decorative și care nu mai au 
nevoie de diluție suplimentara pentru aplicare.Spre deosebire de 2020, vremea de până acum în 2021 a fost 
favorabilă sectorului agricol și nu a existat secetă. 
 

1.5 Analiza rezultatelor financiare din primul semestru 2021 

Mai jos, vă prezentăm analiza rezultatelor financiare individuale ale Norofert S.A.  

PERFORMANȚA FINANCIARĂ 

Norofert SA a închis S1 2021 cu profit in suma de 5.089.176 RON 

Indicatori ai contului de profit și pierdere (RON) 
 – individual 

30/06/2020 30/06/2021 Evoluție (%) 

Venituri din exploatare, din care: 15.785.236      16.878.056 6.92 

     Cifra de afaceri 14.890.035         19.867.258 33.43 

     Variația stocurilor 555.209            (3.330.444)  

     Alte venituri din exploatare 339.992 341.242 0.37 

Cheltuieli de exploatare din care: 10.368.060      10.057.148 (3.00) 

Cheltuieli cu materialele 5.344.446 4.485.097 (16.08) 

Cheltuieli cu personalul 1.846.859 2.024.838 9.64 

Cheltuieli de amortizare și ajustări de valoare 127.670 650.636 409.62 

Alte cheltuieli de exploatare 3.049.085 2.896.577 (5) 

Rezultat operațional 5.417.176 6.820.908 25.91 

Venituri financiare 146.256 558 (99.62) 

Cheltuieli financiare 457.766 589.538 28.7 

Rezultate financiare 311.510 588.980 89.07 

Venituri totale 15.931.492 16.878.614 5.94 

Cheltuieli totale 10.825.826 10.646.686 (1.65) 

Rezultat brut 5.105.666 6.231.928 22.06 

      Impozit pe profit / alte impozite 746.843 1.142.750 53.01 

Rezultat net 4.358.823 5.089.176 16.76 
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POZITIA FINANCIARĂ 

Bilanț (RON) 
 – individual 

30/06/2020 31/12/2021 
Evoluție (%) 

Y/Y  

Active imobilizate 1.729.772 3.363.833 94.47 

Active curente, din care: 31.962.592 41.310.557 29.25 

      Stocuri 8.183.962 7.472.890 (8.69) 

      Creante 23.655.106 32.563.666 37.66 

      Numerar si echivalente de numerar 123.524 1.274.001 931.38 

Cheltuieli preplătite 18.607 30.038 61.43 

Active totale 33.710.971 44.704.428 32.61 

 

Bilanț (RON) 
 – individual 

30/06/2021 31/12/2020 
Evoluție (%) 

Y/Y  

Datorii curente 8.939.441 14.714.029 62.11 

Datorii pe termen lung 11.712.509 11.692.637 (0.17) 

Venituri in avans 36.156 59.578 64.78 

Total datorii 20.688.106 26.466.244 
27.93 

Capitaluri proprii 13.022.865 18.238.184 40.05 

Total capitaluri proprii și datorii 33.710.971 44.704.428 32.61 
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1.6 Tranzacții intra-grup în primul semestru din 2021 

În perioada raportată, între 01.01.2021 și 30.06.2021, Norofert SA a efectuat următoarele tranzacții intra-grup, 
cu companiile fiice Norofert Fitofarma SRL, Norofert Organics SRL și Norofert USA, LLC ca parte a desfășurării 
normale a activității.  

  31.12.2020 30.06.2021 

Solduri și tranzacții cu Norofert Organics    

Creante       1.231.241,22  0 

Imprumuturi       1.140.206,75  0 

Venituri              75.236,00              82.007,24  

Cheltuieli           411.631,94       1.342.084,30  
    

Solduri și tranzacții cu Norofert Fitofarma    

Datorii       1.547.278,66       1.035.948,86  

Creante           550.886,83              70.286,83  

Imprumuturi           155.823,95           150.500,16  

Venituri           480.040,52     0 

Cheltuieli       1.409.634,48           106.220,20  
    

Solduri și tranzacții cu Norofert USA    

Imprumuturi  0    206.295,00  
Venituri  0          328,960.00  

    

Total    

Datorii       1.547.278,66       1.035.948,86  

Creante       1.782.128,05              70.286,83  

Imprumuturi       1.296.030,70           356.795,16  

Venituri           555.276,52              410.967,24  

Cheltuieli       1.821.266,42       1.448.304,50  
 

1.7 Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului  

În primul semestru din 2021 nu au existat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise. 

În S1 2021 emitentul nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.  
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Toate valorile prezentate mai jos sunt exprimate în lei (RON). 

Riscuri și așteptări cu privire la S2 2021 

3.1. Riscuri  

COVID-19 ȘI RISCUL INSTITUIRII UNEI NOI PERIOADE DE CARANTINĂ: Izbucnirea pandemiei COVID-19 și 
introducerea ulterioară a stării de urgență în România, urmată de carantine și restricții regionale au avut un 
impact minim asupra activității comerciale a Norofert în 2020. Performanța financiară a Norofert nu a fost 
afectată semnificativ, deoarece vânzările în sectorul agricol au continuat ca de obicei. Compania a luat toate 
măsurile necesare pentru a-și proteja angajații și clienții și pentru a asigura continuitatea activităților, inclusiv 
lucrul de acasă pentru personalul administrativ în timpul stării de urgență, menținerea unei distanțări sociale 
recomandate și măsuri de dezinfectare pentru tot personalul fabricii, precum și de monitorizare constantă a 
situației pentru a asigura sănătatea și siguranța tuturor părților interesate. 

Cu toate acestea, având în vedere nivelul scăzut al campaniei de vaccinăre din România, există riscul unui nou val 
de infecții în a doua jumătate a anului 2021, care să conducă la carantine locale. Există riscul ca unii membri ai 
echipei să poată contacta virusul COVID-19 și, ca urmare, o parte a personalului ar putea să intre în carantină sau 
izolare. Introducerea unei carantine ar putea avea un impact asupra activității de producție, vânzare și livrare 
pentru campania de toamnă. Astfel, conducerea recunoaște că este esențial să fie menționat riscul legat de 
impactul COVID-19 (coronavirus) asupra rezultatelor financiare înregistrate de Norofert în perioada S2 2021 mai 
ales dacă, din orice motiv, activitatea de producție și vânzare va trebui să fie oprită pentru o perioadă anume. 

RISCUL CU SECETA: În anul 2020, seceta severă a afectat sectorul agricol românesc. Seceta afectează indirect și 
Norofert, deoarece în cazul în care fermierii cărora Norofert le-a vândut produse își pierd culturile, există 
posibilitatea ca aceștia să nu își poată îndeplini obligațiile contractuale și să plătească creanțele restante. 
Compania este expusă riscului de credit, având în vedere că natura specifică a activității și modelul de afaceri 
implică creditarea clienților pentru o perioadă cuprinsă între 180 și 360 de zile. Pentru a reduce expunerea la riscul 
de neplată a creanțelor specifice sectorului, Norofert a adoptat o politică atentă de selecție a clienților, excluzând 
fermierii mici fără un istoric de buni platnici și s-a concentrat în schimb pe fermierii mari din agricultura ecologică 
și convențională. În urma evaluării realizate, clienții pot beneficia de o limită de credit, cu ajutorul căreia pot 
achiziționa produse din portofoliul Norofert. Această activitate de evaluare este desfășurată de Departamentul 
de Risc al Norofert, care a fost înființat în iulie 2019. 

Departamentul de Risc din cadrul companiei face o evaluare detaliată a fiecărui client trimis spre aprobare de 
către echipa de vânzări din teren. Rolul departamentului este de a reduce riscul de finanțare prin politici de risc 
adaptate liniilor Norofert Karisma și Organics. Politica de risc se bazează pe definirea unui set de criterii de 
evaluare, criterii care țin cont de o evaluare corectă a solvabilității clientului din punct de vedere comercial (tip de 
partener, tip de cultură, suprafață de lucru, istoric), legal (litigiu) și financiar (cifră de afaceri, număr de angajați, 
incidente CRC, stocuri etc.). Finanțarea sau acordarea unei limite de credit se realizează pe baza criteriilor 
menționate mai sus, fiecare limită de credit fiind garantată prin instrumente de garanție sau garanții 
suplimentare solicitate în urma efectuării analizei clientului. Procesul de monitorizare a clienților ajută la 
identificarea posibilelor situații sau modificări din punct de vedere juridic și financiar care pot interveni în 
activitatea clientului căruia i s-a acordat linia de credit. Aceste situații pot duce la modificarea deciziei de 
finanțare. Procesul de monitorizare se realizează din momentul acordării liniei de credit până la momentul 
încasării creanțelor. Procedura de colectare a datoriilor este structurată pe perioade specifice care permit atât 
colectarea pe cale amiabilă, cât și executarea garanțiilor, dacă este cazul. Toate aceste activități incluse în 
procedura de risc permit o evaluare cât mai exactă a solvabilității clientului în momentul solicitării finanțării și a 
capacității sale viitoare de plată, astfel încât decizia de finanțare să fie luată în condiții de zero risc în ceea ce 
privește recuperarea la termen a finanțării oferite clientului. 

Cu toate acestea, chiar și cu această evaluarea atent efectuată de către Departamentul de Risc, există totuși riscul 
unei pierderi financiare ca urmare a încălcării obligațiilor contractuale de către un client care a achiziționat 
produse Norofert, aspect ce trebuie luat în considerare, mai ales în contextul unui an dificil cum a fost 2020. 
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RISCUL DE CREDIT – riscul ca Grupul s  suporte o pierdere financiar  ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor 
contractuale de către un client, care rezult  n principal din creanțele comerciale sau din posibila neîndeplinire a 
obligațiilor din cadrul unor instrumente financiare. Compania este expusa riscului de credit în condițiile în care 
specificul activității și modelul de business presupune creditarea clienților pe termene de peste 180 – 360 zile. 
Pentru a diminua expunerea la riscul de neîncasare a creanțelor specific acestui sector, Norofert a implementat 
o politică de atentă selecție a clienților excluzând fermierii mici fără istoric de buni platnici și s-a orientat spre 
fermieri mari din agricultura ecologică și convențională. Departament de Risc din cadrul companiei face o 
evaluare minuțioasă a fiecărui client trimis spre aprobare de către echipa de vânzări din teren. În urma acestei 
evaluări clienții solvabili primesc o limită de credit, cu care pot achiziționa produse din portofoliul Norofert. 

RISCUL DE CASH-FLOW – acesta reprezintă riscul ca societatea sa nu-si poată onora obligațiile de plata la scadenta. 
Perioadele din an în care compania este expusă riscului de cash-flow sunt lunile de dinainte de recoltare (iunie 
pentru rapița, iulie pentru grâu și octombrie pentru floarea soarelui și porumb). O politic  prudent  de gestionare 
a riscului de cash-flow implic  menținerea unui nivel suficient de numerar, echivalente de numerar i 
disponibilitatea finanțării prin facilit i de credit contractate adecvat. Societatea monitorizează nivelul intrărilor 
de numerar previzionate din încasarea crean elor comerciale, precum i nivelul ie irilor de numerar previzionate 
pentru plata datoriilor comerciale i a altor datorii. Riscul de cash-flow este limitat prin operațiuni de factoring pe 
clienții eligibili și campanii de marketing prin care se încurajează plata în avans a unor produse în schimbul unor 
discounturi mai mari.  

Investitorii ar trebui să ia în considerare că riscurile prezentate mai sus sunt cele mai semnificative riscuri pentru S2 
2021 de care compania este conștientă la momentul redactării acestui raport. Cu toate acestea, riscurile prezentate 
în această secțiune nu includ în mod necesar toate riscurile asociate cu activitatea emitentului, iar compania nu poate 
garanta că include toate riscurile relevante. Pot exista și alți factori de risc și incertitudini despre care compania nu 
este conștientă la momentul pregătirii acestui raport și care pot modifica în viitor rezultatele reale, condițiile 
financiare, performanțele și realizările emitentului și pot duce la scăderea prețului acțiunilor companiei. De aceea, 
investitorii sunt încurajați să efectueze verificări prealabile pentru a-și pregăti propria evaluare a oportunităților de 
investiții. În plus, conducerea recomandă investitorilor să parcurgă lista completă a riscurilor la care Norofert este 
supusă, inclusă în Raportul anual 2020, disponibil aici: https://norofert.ro/investors/financial-results/.  

3.2 Așteptări pentru S2 2021 

A doua jumătate a anului 2021 va avea două perioade de vânzare distincte și următoarele evenimente notabile: 

- Campania de vânzări din toamna anului 2021, ce se desfășoară între 1.08.2021 și 15.10.2021, pe parcursul 
căreia sunt vândute inputuri agricole pentru cultivarea grâului și a rapiței; 

- Campania de pre-vânzare pentru primăvara anului 2022, ce se desfășoară între 15.10.2021 și 30.11.2021, 
în cadrul căreia vor fi vândute pachete care conțin semințe și produse Norofert pentru cultivarea 
porumbului și a florii soarelui. 

- De asemenea, punerea în funcțiune a liniei de producție îngrășăminte de sol la fabrica din Filipestii de 
Pădure este estimata pentru Q4 2021 iar producția vă începe în timp util pentru pregătirea campaniei de 
primăvara 2022. 

- Toamna 2021 marchează și primul sezon de producție vegetală în ferma din Zimnicea, prin înființarea a 
aproximativ 400 ha de grau în conversie ecologică anul 2, restul de suprafață fiind pregătită pentru 
campania de floare și porumb din primăvara lui 2022. 

Având în vedere evoluția sectorului agricol românesc de până în prezent, conducerea își menține previziunile 
bugetare pentru 2021, așa cum a fost aprobat de acționari în cadrul AGEA din iunie 2021. Bugetul de venituri și 
cheltuieli este publicat pe site-ul companiei și poate fi consultat AICI. 

 
 

https://norofert.ro/investors/financial-results/
https://norofert.ro/wp-content/uploads/2021/03/NRF-BVC-2021-RO.pdf
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Declarația conducerii 
 
Subsemnatul Popescu Vlad Andrei, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Norofert SA, 
companie cu sediul în București, Str. Lt. Av. erban Petrescu Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, Sector 1, CUI 12972762, 
număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/4222/2000, confirmă, conform celor mai bune informații 
disponibile, că situațiile financiare interimare simplificate pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 
redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației 
veniturilor și cheltuielilor Norofert și că raportul de management oferă o imagine corectă și conformă cu 
realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în primele șase luni ale exercițiului financiar 2021 și a 
impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei. 

 

15 septembrie 2021, București 

 

CEO & Președinte al Consiliului de Administrație 
Vlad Andrei Popescu 
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