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Către: 
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
 

RAPORT CURENT 16/2022 
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 19.05.2022 
Denumirea societății NOROFERT S.A. 
Sediul social București, Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, 

Camera 1 și 2, sector 1 
Telefon 0785 087 780 
Email investitori@norofert.ro  
Nr. înreg. la ONRC J40/4222/2000 
Cod unic de înregistrare 12972762 
Capital social subscris și vărsat 6.859.152 lei 
Număr de acțiuni 17.147.880 
Piața de tranzacționare Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF 

Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25 

Evenimente importante de raportat: Indicatori financiari cheie T1 2022 

Deși raportarea la T1 nu este obligatorie pentru emitenții pe piața SMT AeRO operată de Bursa de Valori 
București, conducerea Norofert S.A. (denumită în continuare „Compania”) a răspuns solicitărilor 
primite din partea investitorilor și a publicat prezentul raport curent ce cuprinde principalii indicatori 
financiari și operaționali înregistrați în primele trei luni ale anului. Începând cu anul 2023, Compania va 
raporta rezultate financiare și la trimestrul 1, conform calendarului financiar ce va fi publicat în ianuarie 
2023. 

Pentru T1 2022 Norofert a înregistrat o cifră de afaceri de 16.238.996 lei, în creștere cu 105,27% față 
de T1 2021 și un profit net de 1.881.685 lei, cu 386,65% mai mult comparativ cu trimestrul 1 al anului 
anterior. Ca urmare a dezvoltării semnificative a afacerii, Compania a încheiat primele trei luni ale anului 
2022 cu venituri din exploatare de 17.286.605 lei și un rezultat operațional de 2.658.896 lei, o creștere 
cu 211,01% față de T1 2021, respectiv 1152,84%. 

Este important de comunicat către investitori că în perioada corespunzătoare primului trimestru al 
anului, în agribusiness, se înregistrează vânzări pentru tratamentele 2 și 3 la culturile de toamnă deja 
înființate, precum și pentru tratamentul 1 la culturile de primăvară care au ca perioadă optimă de 
semănat luna martie. Așadar, este o perioadă în care Compania acumulează creanțe prin vânzările pe 
care le realizează, creanțe care au scadențe începând cu luna iulie a aceluiași an. 

Din punct de vedere al managementului cash-flow-ului, Norofert S.A. a înregistrat îmbunătățiri majore 
comparat cu perioada similară a anului 2021, reușind să folosească creanțele în operațiuni de factoring 
și scontări Bilete la ordin. De asemenea, s-au înregistrat cu aproximativ 60% mai multe vânzări cu plata 
în avans față de T1 2021, aducând încă o îmbunătățire a cash-flow-ului Companiei. 
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Principalii indicatori financiari înregistrați de Companie în T1 pot fi consultați în tabelul de mai jos: 

  

T1 2021 T1 2022 Evoluţie %           INDICATOR (RON) 

Venituri din exploatare. din care: 5.558.231 17.286.605 211,01% 
Cifra de afaceri 7.910.902 16.238.996 105,27% 
Cheltuieli din exploatare, din care: 5.810.775 14.627.709 151,73% 
Cheltuieli cu materialele 3.257.139 9.227.566 183,30% 
Cheltuieli cu personalul 1.004.188 1.182.719 17,78% 
Alte cheltuieli de exploatare 1.465.402 3.957.770 170,08% 
Rezultat operaţional -252.544 2.658.896 1152,84% 

Cheltuieli financiare 384.236 466.362 21,37% 
Rezultat brut -636.698 2.214.077 447,74% 
Impozit pe profit 19.731 332.392 1584,62% 
Profit net -656.429 1.881.685 386,65% 
Rata profitabilitate 0% 12% -12% 

În perioada cuprinsă între 01.01.2022 și 31.03.2022, Compania a înregistrat creșteri semnificative în 
ceea ce privește vânzările de îngrașăminte de sol, cu 45% mai mult decât în T1 2021, dar și de fertilizanți 
foliari (+38%) și produse de biocontrol (+40%) pentru tratamentele grâului, rapiței și a culturilor de 
primăvară precum floarea-soarelui, porumb și soia.  

Creșterile din T1 sunt continuate în același ritm și în primele luni din T2, impulsionate de prețurile mari 
preconizate ale cerealelor și oleaginoaselor dar și a unui regim de precipitații normal. 

De asemenea, pe durata primului trimestru din 2022 Compania a continuat implementarea planurilor 
comunicate anterior. La ferma de la Zimnicea, culturile de grâu, rapiță, orz și floarea soarelui se prezintă 
în condiții  bune și s-au realizat investiții în utilajele necesare pentru eficientizarea producției agricole 
precum și în spațiile de depozitare existente, ce vor continua și în T2 2022. 

La momentul redactării acestui raport curent, Compania este în proces de montaj al liniei de 
îngrășăminte de sol, aceasta urmând a fi finalizată în luna iunie, permițând începerea producției de 
îngrășăminte pentru campania de toamnă 2022. 

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE 

Popescu Vlad Andrei 


