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Prezentare generală
Agricover Holding SA („Societatea”) și filialele sale (denumite împreună “Grupul”) desfășoară activități în
domeniile agricol, financiar și cel de procesare a cărnii. Societatea reprezintă vehiculul investițional care
deține cele patru entități ale Grupului, și anume:
•
•

•
•

Agricover SA, specializată în distribuirea de inputuri și tehnologii agricole – semințe, pesticide,
îngrașăminte sau motorină.
Agricover Credit IFN, instituție financiară non-bancară specializată în finanțarea fermierilor; în
prezent deține un portofoliu de trei mari categorii de produse: cheltuieli de capital, linii de credit
și factoring; toate concepute pe baza nevoilor fermierilor, cu maturități specifice care în general
sînt corelate cu sezoanele de recoltare și vînzare a producției;
Agricover Technology, software ca serviciu menit să ofere fermierilor acces la inovațiile din
industrie prin intermediul tehnologiilor digitale, în prezent în faza de dezvoltare;
Abatorul Periș, specializată în abatorizarea și procesarea cărnii de porc, în prezent deținută pentru
a fi distribuită către acționari și prezentată ca activitate întreruptă în situațiile financiare
consolidate interimare simplificate.

În cadrul unui model de afaceri integrat, o parte importantă din vânzările Agricover SA este finanțată din
împrumuturi acordate de Agricover Credit IFN. În conjuncție cu sinergiile rezultate, acesta reprezintă un
factor unic de diferențiere și un avantaj competițional de piață pentru fiecare filială în realizarea
obiectivelor de creștere și, deasemenea, pentru Grup în ansamblul său.

Evenimente cheie in perioada celor 6 luni incheiate in 30
iunie 2021
3 Februarie
Societatea a emis obligațiuni cu dobândă fixă, in valoare de 40 de milioane EUR, cu scadență de 5 ani.
Veniturile au fost utilizate pentru finanțarea activității de acordare credite din Agricover Credit IFN.
Această emisiune de obligațiuni crește expunerea Grupului la riscul valutar. Pentru a gestiona această
expunere în limitele stabilite de Consiliul de administrație, Grupul a încheiat noi contracte de instrumente
financiare derivate pentru acoperirea riscurilor. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați
Situațiile Financiare consolidate interimare simplificate.
28 Aprilie
Agricover SA a distribuit dividende de 0,16RON / acțiune, în valoare totală de 16,7 milioane RON, din care
2,2 milioane RON către interese care nu controleaza. O parte din dividende au fost utilizate de către Grup
pentru a-și finanța investițiile în tehnologie printr-o majorare de capital social de 3 milioane RON în
Agricover Technology (decizie a consiliului de administrație al Societății din 2 iulie 2021).

Evenimente cheie in perioada celor 6 luni incheiate in 30
iunie 2021 (continuare)
26 Mai
Cu scopul de a crește eficiența resurselor și a gestiona mai bine riscurile, Conducerea a decis să scoată în
afara Grupului segmentul de procesare a cărnii, reprezentat de filiala sa Abatorul Periș SA, care va fi
transferat unei noi entități de tip holding, cu aceeași structură de acționariat ca Agricover Holding. Printre
principalii factori considerați se numără:
•
•
•

activitățile din industria alimentară desfășurate de Abatorul Periș (procesarea cărnii de porc) sînt
diferite față de activitățile din restul Grupului (vînzarea și finanțarea inputurilor agricole), fără
posibilități reale de a obține cîștiguri semnificative din sinergii ;
model de afaceri diferit, de tip”business to consumer”, al Abatorului Periș față de modelul de
afaceri de tip ”business to business” al celorlalte filiale din cadrul Agricover Holding ;
riscurile inerente activității de procesare a cărnii de porc sunt unice și diferite de riscurile
specifice celorlalte segmente din cadrul Grupului

Proiectul de divizare a fost aprobat de consiliul de administrație Agricover Holding în 26 mai 2021 și apoi
de acționari în 11 august 2021.

Analiza performanței
Sumarul situației consolidate simplificate a poziției financiare
30 iunie 2021 31 decembrie 2020
ACTIVE
Active imobilizate
Credite și avansuri acordate clienților
Alte creanțe pe termen lung
Total active imobilizate

598.050.402
55.683.136
653.733.538

500.021.262
126.516.974
626.538.236

Active circulante
Credite si avansuri acordate clienților
Creanțe comerciale și alte creanțe
Alte active circulante
Total active circulante
Total active

1.393.952.010
757.389.418
270.669.174
2.422.010.602
3.075.744.140

1.150.620.071
399.079.935
157.835.273
1.707.535.279
2.334.073.515

532.901.627
811.376.994

499.247.770
634.063.726

601.815.858
5.722.000
1.123.927.660
1.731.465.518
3.075.744.139

332.215.972
5.342.449
863.203.598
1.200.762.019
2.334.073.516

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII
Capitaluri proprii
Datorii pe termen lung
Datorii curente
Datorii comerciale și alte datorii
Datorii contractuale
Alte datorii curente
Total datorii curente
Total capitaluri proprii și datorii

Analiza performanței (continuare)
Strategia grupului pentru creștere și dezvoltare are fermierii și nevoile lor la bază. Scopul nostru este de a
ne sprijini clienții în realizarea potențialului lor și, în acest proces, de a sprijini agricultura românească în
rolul său important în lanțul alimentar european și global. În acest sens, am perfecționat un model de
afaceri care urmează sezonalitatea anului agricol. Principalele filiale ale Grupului (adică, Agricover SA și
Agricover Credit IFN), fiecare separat sau împreună, negociază cu clienții noștri condiții de plată care
corespund ciclului lor operațional.
În acest context, creanțele noastre comerciale și creditelor și avansurile către clienți ating un maxim în luna
iunie și sunt colectate în a doua parte a exercițiului financiar (cînd culturile principale sunt recoltate și
vândute). Creanțele comerciale sunt finanțate prin acorduri similare cu furnizorii noștri comerciali (motive
pentru care datoriile comerciale sunt, de asemenea, maxime în această perioadă) și, acolo unde nu este
posibil sau este mai costisitor pentru Grup, prin împrumuturi bancare (care urmează aceeași sezonalitate).
Împrumuturile bancare și piețele de capital (a se vedea obligațiunile emise în 2021) sunt principala sursă
de finanțare a creditelor și avansurilor acordate clienților de către Agricover Credit IFN. În încheiere
observăm de asemenea că, în 2021, împrumuturi bancare au fost utilizate și pentru finanțarea stocurilor
mai mari de îngrășăminte, decizie tactică a conducerii având drept scop valorificarea dezechilibrelor de pe
piața furnizorilor.

Sumarul situației consolidate simplificate a profitului sau pierderii
6 luni 2021

6 luni 2020

698.871.108
81.853.319
(666.561.669)
(28.473.020)
(3.871.080)
81.818.658

550.473.922
83.287.930
(524.260.225)
(35.729.345)
(15.621.808)
58.150.474

Cheltuieli operaționale nete
Profit operațional

(27.552.490)
54.266.168

(21.399.844)
36.750.630

Cheltuieli financiare nete
Profit înainte de impozitare

(4.412.361)
49.853.807

(5.098.681)
31.651.949

Impozitul pe profit
Profitul perioadei din operațiuni
continuate
Profitul perioadei din operațiuni întrerupte, net
de impozite

(7.790.282)
42.063.525

(5.229.763)
26.422.186

(5.452.150)

535.558

36.611.375

26.957.744

0.016
0.018

0.012
0.011

Venituri din activități comerciale
Venituri din dobânzi
Costul bunurilor vândute
Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli similare
Costul riscului și comisioane nete
Profit brut

Profitul total al perioadei
Rezultatul pe acțiune
Rezultatul pe acțiune de bază si diluat
Rezultatul pe acțiune din operațiuni continuate

Analiza performanței (continuare)
Unul dintre obiectivele strategice ale grupului este consolidarea poziției sale de lider pe piața de
distribuție a tehnologiilor agricole și, prin produsele și serviciile sale, să aibă o contribuție pozitivă
semnificativă la productivitatea clienților săi. Printre altele, acest lucru se realizează printr-o creștere a
numărului de clienți (creștere de 13% a clienților Agricover SA în perioada de șase luni încheiată la 30
iunie 2021 comparativ cu perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020), precum și prin creștere
verticală (creștere de 16% în cifra de afaceri a Agricover SA, la șase luni, cu clienții existenți - adică cei
deserviți atât în 2020, cât și în 2021). Acești factori au condus la o creștere de 27% a veniturilor
comerciale pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 comparativ cu aceeași perioadă a
anului precedent. Modelul de afaceri integrat al Grupului Agricover, unic pe piața din România,
reprezintă cel mai semnificativ diferențiator al nostru, permițându-ne să satisfacem cel mai bine nevoile
clienților noștri.
Rezultatul pe acțiune de bază și diluat pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 este mai
mare cu 30% comparativ cu rezultatul pe acțiune pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020.
În perioada analizată nu au existat modificări ale numărului a acțiunilor emise sau în structura
acționariatului Agricover Holding. Mai mult, Compania nu are instrumente cu potențial diluant. Creșterea
in EPS urmează tendința pozitivă a rezultatelor Grupului.

Sumarul situației consolidate simplificate fluxurilor de numerar

Numerar utilizat în operațiuni, înainte de dobînzi și impozite
Dobânzi plătite
Dobânzi încasate
Impozitul pe profit plătit
Fluxuri de numerar nete utilizate în activități de
exploatare
Fluxuri de numerar utilizate în activități de investiții
Numerar net obținut din activități de finanțare

6 luni 2021

6 luni 2020

(419.377.973)

(339.245.983)

(31.286.918)
44.564.280
(5.428.053)
(411.528.664)

(38.271.316)
40.537.318
(8.074.474)
(345.054.455)

(9.571.242)

(737.871)

390.216.920

303.234.281

Numerarul utilizat în activitățile de exploatare este strâns corelat cu realizările de mai sus în ceea ce
privește cifra de afaceri mai mare, profitul din exploatare și împrumuturile acordate - toate acestea fiind
intensive consumatoare de numerar până la finalul sezonului agricol.
Principalele investiții sunt reprezentate de implementarea SAP 4Hana și trecerea la versiunea nouă SAP
începând cu luna ianuarie 2021. În a doua jumătate a anului 2021, segmentul technologic al Grupului
intenționează să lanseze o platformă online cu scopul de a oferi clienților săi, prin tehnologii digitale,
acces la inovații din industrie. Platforma va facilita vânzarea de software ca serviciu către clienții existenți
și noi ai Grupului. De asemenea, platforma va integra module de tip auto-gestionare în care fermierul își
poate gestiona relațiile comerciale și de finanțare cu Agricover SA și, respectiv, Agricover Credit IFN.

Managementul riscului
Activitățile comerciale, atât cele existente, cât și cele planificate, precum și piețele pe care este activ
Grupul îl expun unor riscuri semnificative de credit, operaționale și strategice. Alte riscuri, cu un impact
potențial mai redus, sunt reprezentate de riscul valutar și riscul ratei dobânzii. O descriere detaliată a
riscurilor și activităților de gestionare a riscurilor ale Grupului poate fi găsită în situațiile financiare
consolidate la și pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020 și în raportul anual însoțitor. Orice actualizare
a acestor riscuri sau activități de gestionare a riscurilor este inclusă în situațiile financiare consolidate
intermediare simplificate la și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021.
Conform ultimului exercițiu de evaluare a riscurilor, principalele incertitudini care ar putea afecta
performanța Grupului rămân:
•
•
•
•
•
•

riscul de credit, aferent creditelor și avansurilor acordate de Agricover Credit IFN dar și
creanțelor comerciale ale Agricover SA,
risc reputațional, care poate afecta capacitatea Grupului de a atrage noi clienți sau de a-i păstra pe
cei existenți,
riscul de reglementare, cu impact direct asupra activităților Grupului, dar și orice schimbări de
reglementare care ar putea avea un impact negativ asupra clienților noștri,
schimbările climatice, afectând productivitatea clienților noștri,
risc operațional și de securitate cibernetică,
riscul de dobândă și valutar, care poate impacta valoarea justă a activelor sau datoriilor Grupului
sau fluxurile sale de numerar.

Ca parte a gestionării riscului de lichiditate ce rezultă din datoriile financiare, Grupul deține active lichide
cuprinzând numerar și echivalente de numerar care pot fi ușor utilizate pentru a satisface cerințele de
lichiditate de minim 5% din datoriile curente ale Agricover Credit IFN.
În plus, pentru a asigura resursele disponibile pentru creditarea clienților, Agricover SA menține suficiente
linii de împrumut neutilizate cu creditorii și deține active eligibile care pot fi utilizate ca garanție, la un
minim echivalent cu nevoia estimată de finanțare pentru următoare trei luni de.
În 2020, activitatea normală a Grupului s-a confruntat cu evoluția neașteptată a pandemiei de SARS Cov2 precum și cu condițiile de secetă care au afectat mai multe regiuni din România. Deși seceta nu a avut un
impact asupra perioadei curente, pandemia a continuat în primul trimestru al anului 2021 și apoi și-a
pierdut treptat din intensitate, odată ce au devenit operaționale campaniile de vaccinare.
Agricover SA a implementat în anul 2020 toate măsurile necesare pentru asigurarea nivelului adecvat de
stocuri, pentru a preveni dificultățile anticipate în legătură cu transportul de mărfuri din primul semestru
al anului 2021. Astfel activitatea acestui segment nu a fost afectată din punct de vedere logistic. Mai mult,
clienții noștri au avut deasemenea o perioadă bună în primul semestru al anului, cu ploi din abundență și
creșterea prețurilor la cereale pe piețele locale și internaționale. Acest lucru s-a reflectat pozitiv și în
activitatea Agricover Credit IFN, unde toți clienții care au beneficiat de moratorii pe parcursul anului 2020
și-au rambursat datoriile conform scadențelor aferente.
Din punct de vedere operațional, am continuat să ne îmbunătățim capacitățile de lucru la domiciliu, în timp
ce angajații au revenit treptat la birou. În prezent, Societatea aplică un model de lucru hibrid flexibil,
aproximativ 50% din timpul de lucru fiind alocat muncii la domiciliu. Date fiind infrastructura eficace și
procedurile elaborate în perioada precedentă, costurile nerecurente ale Grupului, legate în mod direct de
pandemia SARS Cov-2, din perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 nu au fost semnificative.

Perspectiva anului 2021
În a doua jumătate a anului 2021 ne așteptăm să ne continuăm tendința ascendentă în ceea ce privește
rezultatele și cota de piață, atât pe segmentele de distribuție, cât și pe cele de finanțare ale activității
Grupului. Așteptările noastre sunt susținute și de perspectivele pozitive ale economiei românești și, în
special, ale sectorului agricol local pentru 2021, coroborate cu poziția noastră puternică pe piață. Prin noi
produse și servicii planificate să fie lansate de Grup în a doua parte a anului, ne așteptăm să atragem
clienți noi și să creștem cifra de afaceri medie și / sau expunerea cu clienții existenți. În cele din urmă,
având în vedere sezonul agricol pozitiv (atât productivitatea crescută, cât și creșterea prețurilor
producției), ne așteptăm să vedem o scădere semnificativă a costului nostru de risc, pe măsură ce clienții
noștri își continuă recuperarea față de anul dificil anterior.

Raportul administratorilor a fost aprobate spre emitere și semnate în numele Consiliului de Administrație
la data de 23 August 2021.

Stefan Bucataru

Liviu Dobre
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Digitally signed by
Stefan Doru Bucataru
Date: 2021.08.23 20:06:24

Digitally signed by
Liviu Dobre
Date: 2021.08.23 20:31:27

KPMG Audit SRL
Victoria Business Park
Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Nr. 69-71
Sector 1, Bucuresti, 013685
P.O. Box 18-191
Romania
Tel: +40 (372) 377 800
Fax: +40 (372) 377 700
www.kpmg.ro
Raportul auditorului independent privind revizuirea situatiilor financiare consolidate
interimare simplificate
Catre Actionarii,
Agricover Holding SA
Introducere
Am revizuit situatia consolidata simplificata anexata a pozitiei financiare a Agricover Holding SA
(“Societatea”) la 30 iunie 2021 si situatiile consolidate simplificate aferente ale profitului sau pierderii si a altor
elemente ale rezultatului global, a modificarilor in capitalurile proprii, a fluxurilor de trezorerie pentru perioada
de 6 luni incheiata la aceasta data si notele la situatiile financiare consolidate interimare simplificate (“situatii
financiare consolidate interimare simplificate”). Conducerea este responsabila pentru intocmirea si
prezentarea acestor situatii financiare consolidate interimare simplificate in conformitate cu Standardul
International de Contabilitate 34 „Raportarea financiara interimara”, adoptat de Uniunea Europeana.
Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie cu privire la aceste situatii financiare consolidate
interimare simplificate, pe baza revizuirii noastre.
Aria de acoperire a revizuirii
Am desfasurat revizuirea in conformitate cu Standardul International pentru Misiunile de Revizuire 2410,
“Revizuirea informatiilor financiare interimare, efectuata de auditorul independent al entitatii”. O revizuire a
situatiilor financiare consolidate interimare simplificate consta in realizarea de intervievari, in principal ale
persoanelor responsabile pentru aspectele financiare si contabile si in aplicarea procedurilor analitice si a
altor proceduri de revizuire. Aria de acoperire a unei revizuiri este mult mai redusa decat aria de acoperire a
unui audit, desfasurat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, in consecinta, nu ne permite
sa obtinem asigurarea ca am fi descoperit toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate in cadrul
unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.
Concluzie
Pe baza revizuirii noastre, nu am identificat niciun aspect care sa ne determine sa consideram ca situatiile
financiare consolidate interimare simplificate anexate, la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30
iunie 2021 nu sunt intocmite, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Standardul International de
Contabilitate 34, „Raportarea financiara interimara”, adoptat de Uniunea Europeana.
Pentru si in numele KPMG Audit S.R.L.:

AURA STEFANA GIURCANEANU
inregistrat in registrul public electronic al auditorilor
financiari si firmelor de audit cu numarul AF1517

KPMG Audit SRL
inregistrat in registrul public electronic al auditorilor
financiari si firmelor de audit cu numarul FA9

Bucuresti, 23 august 2021
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DECLARAȚIE
În conformitate cu prevederile articolului 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată,
declarăm că ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate interimare
simplificate la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 (”Situațiile Financiare”)
și confirmăm că:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea Situațiilor Financiare sunt în conformitate cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană (”IFRS”),
în vigoare la data de raportare, 30 iunie 2021;
b) Situațiile Financiare oferă o imagine fidelă a activelor, obligațiilor, poziției financiare,
contului de profit și pierdere ale Agricover Holding SA;
c) Agricover Holding SA își desfășoară activitatea în condiții de continuitate;
d) Raportul Administratorilor a fost întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului
ASF 5/2018 și prezintă corect și complet informațiile la data de raportare.

AGRICOVER HOLDING SA
Liviu Dobre,
Director General
27 august 2021
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