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Evenimente importante de raportat: Estimare buget consolidat de venituri si cheltuieli 2022
Conducerea Norofert S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la
disponibilitatea Bugetului Consolidat de Venituri și Cheltuieli pentru anul fiscal 2022. Bugetul a fost
aprobat de Consiliul de Administrație al Companiei și va fi supus aprobării în Adunarea Generală
Ordinară anuală a Acționarilor, care va avea loc în data de 28.04.2022.
Buget Consolidat de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2022
Contul de profit și pierdere
Cifra de afaceri
Cheltuieli din exploatare
Profit Operațional
Cheltuieli Financiare
Rezultat Brut
Rezultat Net
Număr de acțiuni
Rezultat net pe acțiune
EBITDA

Suma [RON]
67.475.383
54.082.376
13.393.008
1.380.220
12.012.808
10.090.758
17.147.880
0,59
13.883.755

Bugetul Consolidat de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2022 este fundamentat pe următoarele
obiective majore:
1. Menținerea unei marje nete de peste 20% pentru linia principală de business: producția de inputuri
pentru agricultura ecologică.
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2. Creșterea pe linia principală de business, producția de inputuri pentru agricultura ecologică. Planul
de investițiile pe 3 ani început în 2019 se va finaliza în anul 2022, iar investițiile se vor direcționa
către automatizarea completă a liniei de producție, precum și creșterea capacității, necesare
pentru o gamă de produse din ce in ce mai diversificată. Investiție estimată de aproximativ 200.000
euro în anul 2022.
3. Creșterea capacității de depozitare a inputurilor din fabrica din Filipeștii de Pădure prin construcția
unui depozit de 1.500 m.p. pentru stocarea îngrășămintelor granulate produse în aceeași locație.
Primul pas îl reprezintă achiziționarea facilității de producție de la Filipeștii de Pădure, urmând ca
după proiectare și primirea autorizației de construire Compania să demareze extinderea. Investiție
estimată de aproximativ 1.400.000 euro.
4. Finalizarea Laboratorului de cercetare și inovare, pe care Norofert a decis sa îl construiască în
spațiul din Filipeștii de Pădure, în aceeași locație cu unitatea de producție. Finalizarea acestuia se
va realiza din fonduri proprii și va fi operaționalizat în perioada iulie-septembrie 2022. Această
facilitate, care va ocupa o suprafață de 450 mp are rolul de a accelera procesul de inovație și
cercetare pentru dezvoltarea unor produse competitive pentru piața din România, cât și pentru
export. În T4 al anului 2021 s-au achiziționat, în vederea demarării construcției, următoarele: hala
pe structură metalică ușoară, care va găzdui Laboratorul și echipamentele de laborator, acestea din
urmă fiind achiziționate în proporție de 70%. Investiție estimată de aproximativ 250.000 euro în
anul 2022.

5. Investițiile necesare operaționalizării complete a fermei din Zimnicea, Jud. Teleorman. Fondurile,
asigurate din capital propriu și/sau împrumuturi bancare, vor merge către dezvoltarea capacității
de depozitare cereale ecologice, prin modernizarea spațiilor actuale și construcția unora noi. De
asemenea, este crucială demararea unei investiții în irigații, suprafața țintă pentru irigație în
următoarele 12 luni fiind de 200-250 ha. Investiție estimată de aproximativ 670.000 euro în anul
2022.
6. Mărirea echipei comerciale la 17 Reprezentanți de Vânzări și 3 Reprezentanți Tehnici, pentru a
acoperi în întregime teritoriul României.
Scopul investițiilor în active, materii prime și resursă umană planificate pentru anul 2022 este de a
asigura creștere solidă liniilor de business ale Grupului în anii ce urmează, întărind poziția Companiei,
aceea de lider pe segmentul agriculturii ecologice din România. Aceste investiții sunt considerate de
importanță strategică, iar finalizarea lor va aduce un grad ridicat de eficiență a business-urilor
Companiei.
Prin aceste investiții absolut necesare Compania continuă să crească profitul și cifra de afaceri în mod
sănătos, fără să se abată de la direcțiile prioritare pe care și le-a impus: marje nete foarte bune pentru
linia principală de business, dezvoltarea segmentului de farming ecologic, trading ecologic și
dezvoltarea zonei de hobby gardening/fermieri mici.

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE
Popescu Vlad Andrei
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