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Comunicat de presa , 12 noiembrie 2021 
 

Rezultate financiare la 30.09.2021 
  

Activitatea companiei Șantierul Naval Orșova SA pe cele 9 luni din acest an a fost foarte mult influențată de contextul 

mondial/european nefavorabil al evoluției cererii pentru contrucția de nave noi, fluviale  și maritime. Faptul că cererea pentru 

construcția de nave și închirierea celor existente pe piață a fost tot mai scăzută de la o perioadă la alta, a determinat, în bună 

măsură, și evoluția prețurilor  acestora, care a urmat aceeași tendință descrescătoare, în condițiile în care prețurile la materii 

prime și materiale, energie, gaz, forță de muncă au crescut sau, în cel mai bun caz, au stagnat. 

Societatea, desi a realizat in primele 9 luni ale anului 2021 o cifra de afaceri de 49.946.187 lei, in crestere cu 2% fata 

de aceeasi perioada a anului precedent totuși, așa cum rezultă din tabelul de mai jos, pe total activitate se înregistrează o 

pierdere bruta de 49.644 lei (la 30.09.2020 se înregistra un profit brut de 3.685.009 lei) si o pierdere neta in suma de 559.251 

lei (in perioada corespunzatoare din anul 2020 a fost realizat un profit net in suma 3.411.073 lei). 

In perioada 01.01-30.09.2021, veniturile operationale, in suma de 50.016.895 lei, au scazut cu 0,74% fata de cele 

inregistrate la 9 luni in anul 2020 ( 50.392.080 lei). Cheltuielile operationale, in suma de 50.693.383 lei,in cele 9 luni ale anului 

2021 au inregistrat o crestere cu 7,47%. fata de nivelul acestora din perioada similara a anului 2020 (47.170.530 lei ). 

Pierdera din activitatea  operationala inregistrata la finele celor 9 luni ale anului 2021 a fost de 676.488 lei, aceasta în 

condițiile în care la sediul principal din Orșova din activitatea de construcții nave a fost realizat un profit de exploatare de 

675.930 lei, iar sucursala Agigea a înregistrat o pierdere din această activitate de 1.352.418 lei.  

Din activitatea financiara, societatea a realizat in aceasta perioada un profit in suma de 626.844 lei, cu 35,25% mai 

mare decat cel realizat in cele 9 luni similare ale anului 2020. 

In perioada 01.01-30.09.2021 societatea Santierul Naval Orsova S.A.. a realizat  urmatoarele rezultate financiare: 

 

Indicatori ( lei) Realizari cumulate la 

30.09.2021 

Realizari cumulate la 

30.09.2020 

Evolutie 2021/2020 

% 

Cifra de afaceri 49.946.187 48.967.553 2 

Venituri totale 50.866.034 51.011.568 (0,3) 

Cheltuieli totale 50.915.678 47.326.559 7,58 

Profit brut/( Pierdere bruta) (49.644) 3.685.009 - 

Profit net/( Pierdere neta) (559.251) 3.411.073 - 

 

Raportul intocmit pentru perioada ianuarie-septembrie 2021 este disponibil pe site-ul societatii:  

www.snorsova.ro . 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie     Director economic 
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