Buget Venituri si Cheltuieli 2020
Norofert Group (consolidate)
Contul de profit si pierdere

Suma [RON]

Cifra de afaceri

13,380,000

Cheltuieli din exploatare

5,022,000

Profit Operational

8,358,000

Cheltuieli Financiare

1,006,250

Rezultat Brut

7,351,750

Rezultat Net

5,175,470

Numar de acțiuni

2,005,985

Rezultat net pe actiune

2.58

Bugetul de mai sus ia în considerare în principal vânzările de produse din liniile Norofert
Organics, Norofert Karisma și Norofert FITO pe teritoriul României. Compania și-a ajustat
previziunile în ceea ce privește veniturile și profitul net pentru a fi mai reținută, în contextul
actual al focarului de COVID-19 (coronavirus) în România și al potențialului risc ca instalațiile
de producție din Filiași și / sau Filipeștii de Pădure să fie oprite temporar. Deși la momentul
pregătirii bugetului acest risc nu era materializat, conducerea monitorizează îndeaproape
situația pentru a asigura protecția angajaților săi, asigurând în același timp continuitatea
activității.
În ianuarie 2020, Norofert SA a atras 11,5 milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni
corporative. Bugetul de mai sus nu ia în considerare costurile aferente investițiilor realizate din
capitalul atras prin obligațiuni corporative, care includ următoarele investiții:
•

Costurile omologării/conformității pentru accesarea pieței de îngrășăminte și
pesticide din SUA;

•

Costurile campaniilor de marketing și de vânzare pentru piața americană;

•

Costuri pentru depozit și angajați pentru SUA;

•

Costuri de logistică și călătorie pentru piața americană;

TOTAL COSTURI: 2,5 milioane lei
Alte investiții, de peste 2,5 milioane de lei, pentru dezvoltarea prezenței pe piața americană vor
fi supuse aprobării în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Între timp, capitalul atras prin
emisiunea de obligațiuni va fi păstrat, compania utilizând doar o parte din acesta ca și capital
de lucru folosit în achiziționarea de materii prime și mărfuri.
Managementul societății va depune toate diligențele necesare ca investițiile să nu afecteze
cashflow-ul companiei.
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