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Șantierul Naval Orșova SA  a realizat in anul 2021 o cifra de afaceri neta de 74.406.233, mai mare cu 4,06% fata de 

perioada corespunzatoare din anul 2020. 

Profitul brut realizat in anul 2021, in suma de 510.839 lei, este inferior celui inregistrat in anul 2020, respectiv bugetat 

pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021. 

In perioada 01.01-31.12.2021, veniturile operationale , in suma de 74.669.943 lei, au crescut cu 2,3% fata de cele 

inregistrate la 31.12.2020 ( 72.982.950 lei). Cheltuielile operationale, in suma de 74.660.228 lei, au inregistrat o crestere cu 

9,17%. fata de nivelul acestora din perioada similara a anului 2020 ( 68.386.077 lei). 

Profitul din activitatea  operationala realizat in anul 2021 a fost de 9.715 lei, aceasta în condițiile în care la sediul 

principal din Orșova din activitatea de construcții nave a fost realizat un profit de exploatare de 2.228.965 lei, iar sucursala 

Agigea a înregistrat o pierdere din această activitate de 2.219.250 lei.  

Din activitatea financiara, societatea a realizat in anul 2021 un profit in suma de 501.124 lei, cu 11,72% mai mare 

decat cel realizat in anul 2020. 

In anul 2021 societatea Santierul Naval Orsova S.A. a realizat  urmatoarele rezultate financiare preliminare: 

 

 

Indicatori ( lei) Realizari cumulate la 

31.12.2021 

Realizari cumulate la 

31.12.2020 

Evolutie 2021/2020 

% 

Cifra de afaceri 74.406.233 71.500.219 4,06 

Venituri totale 75.533.784 73.660.173 2,54 

Cheltuieli totale 75.022.945 68.614.757 9,34 

Profit brut/( Pierdere bruta) 510.839 5.045.413 (89,87) 

Profit net/( Pierdere neta) (153.870) 4.653.501 - 

 

Rezultatele financiare preliminare la 31.12.2021 sunt disponibile pe site-ul societatii:  www.snorsova.ro . 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie    Director economic 
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