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Denumirea societății: COMVEX S.A. 
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Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : ATS AeRO administrat de Bursa de 

Valori București 
 
 

1. Situația economico - financiară 
 
Raportarea financiar-contabilă la 30.06.2020, întocmită conform prevederilor Ordinului 
Ministrului Finanțelor Publice nr. 2206/2020 este anexată.   
 
Raportul de audit este, de asemenea anexat prezentului raport. 
 
 
1.1. a) Elemente de bilanț 

              

  lei 

  

la   
30.06.2019 

La 
30.06.2020 

ACTIVE IMOBILIZATE 330.005.160 453.535.743  
CREANTE  20.377.031 14.078.271 

NUMERAR SI DISPONIBILITATI LICHIDE 9.240.090 5.571.970 

INVESTITII PE TERMEN SCURT (DEPOZITE) 0 0 

TOTAL ACTIVE CURENTE 46.786.377 37.260.448 

PASIVE CURENTE 36.324.385 38.351.688 

PASIVE PE TERMEN LUNG 150.434.930 183.359.377 

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 345.090.794 457.573.157 
 

 
                                     
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 

 
 
 
 

 
 
c) Situația fluxurilor de numerar  

 
 

Exercițiul încheiat la 
30.06.2020 

  (lei) 
   
Fluxuri de numerar din activități de 
exploatare:   
Flux de numerar net generat din activități 
operaționale  (1.506.889)  
Dobânzi plătite   (29.655) 
Impozit pe profit plătit    
Numerar net din activități de exploatare      (1.536.544)  
   
Fluxuri de numerar din activități de 
investiții:   
Plata în numerar pentru achiziționare de 
terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale  
și alte active pe termen lung  (13.485.775) 
Încasări de numerar din vânzarea de terenuri  
și clădiri,instalații și echipamente, active  
necorporale și alte active pe termen lung   
Încasări din dobânzi                        3.750  
Dividende încasate   
Plata în numerar pentru achiziția de interese 
de participare sau investiții în imobilizări 
financiare   
   
Numerar net din activități de investiții   (13.482.025) 
   
Fluxuri de numerar din activități de 
finanțare:   
Încasări în numerar din credite  7.012.430  
Rambursări în numerar ale sumelor 
împrumutate    (1.899.480) 
Plăți în numerar ale locatarului pentru 
reducerea obligațiilor legate de operațiunile de 
leasing financiar  (163.634)   

1.1.b) Contul de profit și pierdere 
    

  la 30.06.2019 la 30.06.2020 

VANZARI NETE (CIFRA DE AFACERI) 43.748.507 28.069.666 

VENITURI BRUTE (TOTAL VENITURI EXPL.) 47.997.997 32.926.294 

CHELTUIELI CU PERSONALUL 13.369.209 14.436.113 

CHELTUIELI PRIVIND PRESTATII EXTERNE 10.149.084 10.257.710 

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE    3.508.743   2.387.178 

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI 
CHELTUIELI        0       50.000 



 

 

 
Efectul variațiilor cursului de schimb valutar  
asupra creditelor și datoriilor  92.697 
Creștere capital social                     - 

Dividende plătite   
Numerar net din activități de finanțare     5.04.013 
   
   
Numerar și echivalente de numerar  
la inceputul exercițiului financiar  (15.548.526)  
   
Numerar și echivalente de numerar 
la sfârșitul exercițiului financiar  5.571.970  

  
 
Societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul statului la data de 30.06.2020.  

    
 
2. Analiza activității societății 
 
2.1.  Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de 

incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut. 

 
Societatea continuă să-și mențină o bună capacitate de a-și acoperi datoriile din lichidități. 
 
2.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a emitentului a tuturor 

cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare a acestor 

cheltuieli), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. 

 
În primul semestru al anului 2020 cheltuielile de capital au fost în sumă de 17.117.026 lei, 
din care 17.002.367 lei reprezintă cheltuieli înregistrate în legătură cu realizarea investiției 
Terminal de cereale în Dana 80. 
 

                 lei 

 Cheltuielile de capital  
La 

 30.06.2019 
La 

 30.06.2020 

- achiziții mijloace fixe  575.324 109.194        

- imobilizări corporale în curs 44.691.114 16.582.772 

- avansuri imobilizări corporale 4.558.264 425.060 

TOTAL: 49.824.702 17.117.026  

   

 
 

2.3. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care 

afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost 

afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparaţie cu perioada corespunzătoare a 

anului trecut. 

  
Veniturile din prestări de servicii variază în funcție de tonele de materii prime vrac  
manipulate. Combinatele si fabricile deservite de Terminalul de Minerale sunt cele din Sud-
Estul Europei, respectiv România, Ungaria și Serbia. Situația generată de epidemia cu 
Covid-19 apărută la începutul acestui an a influențat în mod negativ activitatea industriilor 



 

din aceste zone, serviciile prestate de Societate fiind semnificativ afectate pe fondul 
scăderii nevoilor de materii prime la toate combinatele/industriile deservite. 
 
De asemenea, activitatea Terminalului de Cereale Comvex se bazează pe activitatea 
agricolă din România și bazinul inferior al Dunării (Ungaria, Serbia, Bulgaria). Orice 
modificări care duc la încetinirea activității (restricționarea activității, a circulației forței de 
muncă, interdicția mișcării cerealelor) din acest areal influențează negativ activitatea 
Terminalului de Cereale. 
 
Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în primul semestru al anului 2020 volumul 
de marfuri vrac manipulate în Terminalul de Minerale Comvex a scăzut semnificativ pe 
fondul situației economice incerte la nivel global, generată de pandemia Covid-19. 
 
Astfel, în cursul semestrului I al acestui an au fost manipulate 2.458.613 tone materii 
prime, comparativ cu 4.848.234  tone manipulate în semestrul I al anului 2019 (scădere 
de aprox. 50%). Din totalul de 28.069.666 lei - cifra de afaceri înregistrată în semestrul I 
2020, suma de 24.994.398 lei reprezintă venituri înregistrate în legătură cu activitatea 
Terminalului de Minerale, iar diferența de 3.075.268 lei reprezintă venituri înregistrate din 
activitatea Terminalului de Cereale. 
 
În primul semestru al acestui an, societatea și-a păstrat clienții existenți ai Terminalului de 
Minerale, respectiv: Vitol, Alum, Liberty Galați, Transport Trade Services, CRH România și 
CRH Serbia. 
În luna mai 2020 au fost puse în funcțiune construcțiile aferente Terminalului de Cereale, 
echipamentele și utilajele utilizate în activitatea de manipulare cereale urmând a fi puse în 
funcțiune în semestrul al II-lea, după finalizarea testelor și probelor efectuate în vederea 
atingerii parametrilor optimi de utilizare pentru toate tipurile de cereale. 
 
În cursul semestrului I, a fost manipulată o cantitate totală de 345.141 tone cereale pentru 
Glencore, Cargill, Cerealcom și Agent Plus.  
 
Tarifele pentru prestațiile efectuate de companie sunt stabilite în euro, veniturile obținute 
din aceste prestații urmând evoluția cursului leu/euro. 
 

  
3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea emitentului 

 
3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligațiile 

financiare în timpul perioadei respective. 
 
Societatea nu a fost în imposibilitate de a-și respecta obligațiile financiare. 
 
3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de 

emitent. 

 
Drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de Comvex S.A. nu au suferit modificări 
de la raportarea precedentă. 
 
 
 
 
 



 

 4. Tranzacții semnificative 
    
Nu este cazul 
 
 
 
 
Anexe: 
 
 
- Raportarea financiar - contabilă la 30.06.2020; 
- Raportul de audit; 
- Declarație privind conformitatea raportării; 
 
 
 
 
 

 
Președinte, Director General,                Director Economic,  
Viorel Panait                   Irina Oprea 

 
 

 

  



 

 

COMUNICAT 

 

 

Subscrisa COMVEX S.A., informăm  investitorii  și acționarii societății  că, în conformitate  cu 
prevederile Regulamentului nr. 5/2018 art.125 (2) Raportul pentru Semestrul I 2020 al COMVEX  
S.A. a fost transmis  către A.S.F și BVB-Piața AeRO.  
 
Acest raport poate fi consultat  la cerere  la sediul societății din Constanța, Incinta Port, Dana 80-
84. Jud. Constanța, pe website-ul societății www.comvex.ro, sau la adresa  www.bvb.ro la 
simbolul CMVX.  
 
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241.603051, persoană de contact: Mădălina 
Militaru. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Președinte, Director General,                  
Viorel Panait                    

































Societatea COMVEX S.A. 

Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România 

Tel: 0241-603051; Fax 0241-639010 

Capital social: 29.139.927,5 lei 

Cod Unic de Înregistrare: 1909360 

Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

 

 

 

Subsemnații Viorel PANAIT, Președinte al Consiliului de Administrație, Director General și Irina- 

Violeta OPREA, Director Economic, declarăm prin prezent că, după cunoștințele noastre, 

raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile 

aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției 

financiare, contului de profit și pierdere al Comvex S.A. și că raportul semestrial întocmit conform 

prevederilor ASF nr. 5/2018 prezintă în mod corect și complet informațiile despre Societate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viorel PANAIT,       Irina Violeta OPREA 



 

PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. 
Ana Tower, etaj 24/3, Bd. Poligrafiei nr. 1A, sector 1, 013704 București, România 
EUID ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940, capital social 7.630 Lei 
T: +40 21 225 3000, F: +40 21 225 3600, www.pwc.ro 

Raport de revizuire a situaţiilor financiare interimare 
 

Catre Actionarii Societatii Comvex SA 

 

Introducere  

Am revizuit situaţia interimară a poziţiei financiare a COMVEX SA SA (‚Societatea’) la data de 
30 iunie 2020 şi situaţia interimara a rezultatului global, ale perioadei de şase luni încheiată la această 
dată precum si un sumar al datelor informative („Situaţii Financiare Interimare”).  Conducerea răspunde 
pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor Situaţii Financiare Interimare în conformitate cu Ordinul 
Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2104 cu modificările ulterioare („OMFP 1802/2014”). 
Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie asupra acestor Situaţii Financiare Interimare, 
bazata pe revizuirea noastră.  

Sfera de aplicare a serviciilor de revizuire 

Am efectuat revizuirea noastră în conformitate cu Standardul Internaţional privind Misiunile de Revizuire 
2410 „Revizuirea informaţiilor financiare interimare efectuată de către auditorul independent al entităţii”. O 
revizuire a Situaţiilor Financiare Interimare constă în intervievarea în principal a persoanelor responsabile 
pentru informaţiile financiare şi contabile şi în aplicarea de proceduri analitice şi a altor proceduri de 
revizuire.  Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod semnificativ mai redusă decât cea a unui audit 
efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi prin urmare, nu ne permite să  obţinem 
asigurarea că am luat cunoştinţă de toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul 
unei misiuni de audit. În consecinţă, noi nu exprimăm  o opinie de audit. 

Concluzie 

Pe baza revizuirii efectuate, nu am identificat nici un aspect care să ne facă să credem că Situaţiile 
Financiare Interimare anexate nu sunt întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu 
OMFP 1802/2014. 

Alte aspecte 

Situaţiile financiare interimare anexate nu sunt menite să prezinte poziţia financiară, rezultatul 
operaţiunilor şi un set complet de note la situaţiile financiare în conformitate cu reglementări şi principii 
contabile acceptate în ţări şi jurisdicţii altele decât România. De aceea, Situaţiile Financiare Interimare 
anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile şi legale din 
România inclusiv OMFP 1802/2014. 

 

 

 

PricewaterhouseCoopers Audit SRL Bucureşti, 29 septembrie 2020 
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