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Buget De Venituri si Cheltuieli 2022 

Agroland Agribusiness S.A. 

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 prezentat mai jos include rezultatele 

preconizate a fi generate de Agroland Agribusiness S.A. la nivel individual. 

Estimare buget de venituri și cheltuieli 2022 (lei) 

  

Vânzări nete           47.865.196  

COGS (costul produselor vândute)           37.412.305  

Reduceri oferite clienților              5.930.196  

Marja comercială              4.522.695  

Rabaturi pentru plata la termen               2.428.598  

Marja brută              6.951.293  

Costuri materiale                 181.327  

Costuri cu personalul              1.386.873  

Costurile serviciilor utilizate              1.101.800  

OPEX fără chirie              2.669.999  

Chiria netă (costuri de închiriere - venit din chirie)                    12.000  

OPEX              2.681.999  

EBITDA              4.269.294  

Amortizarea și deprecierea                  148.732  

EBIT              4.120.561  

Rezultat financiar   (63.198) 

EBT              4.057.363  

Impozit                 649.178  

Profit net              3.408.185  

 

Agroland Agribusiness vizează vânzări nete de 47,9 milioane de lei pentru anul 2022, 

EBITDA de 4,3 milioane de lei și un profit net de 3,4 milioane de lei. Compania își propune 

să devină furnizorul principal pentru piața agriculturii ecologice din România până în 2023. 

În 2022, Agroland Agribusiness va continuă să își mărească echipa cu zece noi angajați, 

care vor contribui la extinderea afacerii prin deschiderea a două noi birouri și depozite 

regionale, în București și Timișoara. Noile locații vor avea rolul de a mări aria de acoperire 

în regiunile Sud, Sud-Est și Vest ale României. În prezent, Agroland Agribusiness activează 

în zona de Sud-Vest a țării, respectiv în județele Dolj, Olt, Mehedinți, Argeș, Teleorman, 

Vâlcea și Gorj.  

În plus, Agroland Agribusiness are în vedere investiții în divizia de retail prin dezvoltarea 

unei game de produse ecologice pentru fermierii mici și gospodării – o parte din produse 

care sunt vândute către fermierii mari, dar și pachete specializate, de dimensiuni reduse, 

potrivite pentru nevoile acestora. Ulterior, aceste produse vor fi introduse în rețeaua de 

magazine Agroland.  
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