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Buget De Venituri si Cheltuieli 2022 

Agroland Business System S.A. 

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 prezentat mai jos include rezultatele preconizate a fi 

generate de Agroland Business System S.A. la nivel consolidat.  

ESTIMARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2022 SUMA [RON] 

Vânzări nete      241.185.675  

COGS (costul produselor vândute)      152.648.475  

Reduceri           2.594.423  

Marja comercială        85.942.778  

Marja brută        85.942.778  

Costuri materiale        20.268.567  

Costuri cu personalul        20.190.517  

Costurile serviciilor utilizate        18.556.266  

OPEX fără chirie        59.015.351  

Chiria netă (costuri de închiriere - venit din chirie)           6.232.905  

OPEX        65.248.256  

EBITDA        20.694.522  

Amortizarea și deprecierea       3.007.535  

EBIT        17.686.988  

Rezultat financiar         (2.135.424) 

EBT        15.551.563  

Impozit           2.488.250  

Profit net        13.063.313  

În 2022, Compania are în vedere investiții totale de aproximativ 17 milioane de lei, axate pe deschiderea 
de noi magazine, extinderea afacerii avicole, modernizarea fabricii de furaje de la Caransebeș și 
dezvoltarea magazinului online. Compania are în plan deschiderea a încă 10 noi magazine Agroland 
MEGA în acest an și vizează o cifră de afaceri dublă generată de acestea comparativ cu anul 2021. În 
plus, Compania își propune să deschidă și alte 10 noi magazine tradiționale Agroland.   

Pentru ferma avicolă Mihăilești, Compania are în plan creșterea capacității de producție, deoarece 
majorarea prețurilor alimentelor va duce la volume mai mari de vânzări. Astfel, este avută în vedere 
mărirea capacității de producție a puilor de o zi până la o capacitate de 1.000.000 de ouă de incubație 
pe lună și creșterea capacității de producție ouă de consum la minimum 180.000 de ouă de consum 
pe zi. În 2022, Compania estimează o creștere cu 50% a veniturilor din această linie de business.  

Pe lângă aceste investiții, Compania are în vedere și demararea de proiecte de sustenabilitate, prin 
investiții în instalarea de panouri fotovoltaice și utilizarea de alte soluții de energie regenerabilă pentru 
magazinele, depozitele și fermele sale. Obiectivul pe termen mediu în această direcție este ca toate 
liniile de business ale Agroland să își reducă semnificativ amprenta de carbon prin utilizarea surselor 
proprii de energie verde.    

http://www.agroland.ro/

