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1.

Situația economico - financiară

Raportarea financiar-contabilă la 30.06.2021, 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

ACTIVE IMOBILIZATE
CREANTE
NUMERAR SI DISPONIBILITATI LICHIDE
INVESTITII PE TERMEN SCURT (DEPOZITE)
TOTAL ACTIVE CURENTE
PASIVE CURENTE
PASIVE PE TERMEN LUNG
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

la
30.06.2020

La
30.06.2021

453.535.743
14.078.271
5.571.970

440.162.670
25.036.946
11.768.078

0

0

37.260.448
38.351.688
183.359.377
457.573.157

57.587.149
51.696.403
161.060.956
451.601.210

1.1.b) Contul de profit și pierdere
la 30.06.2020

la
30.06.2021

VÂNZĂRI NETE (CIFRA DE AFACERI)

28.069.666 71.646.152

VENITURI BRUTE (TOTAL VENITURI EXPL.)
CHELTUIELI CU PERSONALUL
CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚII EXTERNE

32.926.294 74.333.890
14.436.113 18.585.269
10.257.710 14.539.818

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

50.000

0

c) Situația fluxurilor de numerar

Exercițiul încheiat la
30.06.2021

(lei)
Fluxuri de numerar din activități de
exploatare:
Flux de numerar net generat din activități
operaționale
Dobânzi plătite
Impozit pe profit plătit
Numerar net din activități de exploatare
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
Încasări de numerar din vânzarea de terenuri
și clădiri,instalații și echipamente, active
necorporale și alte active pe termen lung
Încasări din dobânzi
Dividende încasate
Plata în numerar pentru achiziția de interese
de participare sau investiții în imobilizări
financiare
Numerar net din activități de investiții
Fluxuri de numerar din activități de
finanțare:
Încasări în numerar din credite
Rambursări în numerar ale sumelor
împrumutate
Plăți în numerar ale locatarului pentru
reducerea obligațiilor legate de operațiunile de
leasing financiar
Efectul variațiilor cursului de schimb valutar
asupra creditelor și datoriilor

13.585.498
(2.047.919)
11.537.579

(4.139.445)

211.889
301

(3.927.255)

(9.146.593)

(164.925)
1.809.776

Creștere capital social
Dividende plătite
Numerar net din activități de finanțare

(7.501.743)

Cresterea neta a numerarului si
echivalentelor de numerar

108.581

Numerar și echivalente de numerar
la inceputul exercițiului financiar

11.659.497

Numerar și echivalente de numerar
la sfârșitul exercițiului financiar

11.768.078

Societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul statului la data de 30.06.2021.
2. Analiza activității societății
2.1.

Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de
incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași
perioadă a anului trecut.

Societatea continuă să-și mențină o bună capacitate de a-și acoperi datoriile din lichidități.
Deși activitatea Societății a crescut față de semestrul I al anului precedent, întrucât
pandemia Covid-19 încă nu este pe deplin controlabilă în prezent și evoluează constant,
fiind observată o evoluție în valuri, conducerea consideră că nu poate estima impactul
potențial total al acestui eveniment asupra poziției financiare viitoare a performanței
societății.
Totuși, dată fiind evoluția actuală a pandemiei și rata de utilizare a vaccinului la scară largă,
este de așteptat ca în cursul anului 2021, situația generală să cunoască în continuare o
evoluție pozitivă pentru întreaga economie, inclusiv pentru Comvex. Conducerea Societății
monitorizează în mod constant evoluției generată de pandemia Covid-19 și va adopta toate
măsurile necesare pentru limitarea până la excludere a efectelor pe care această situație
le poate produce asupra Societății.
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 2021 cheltuielile de capital au fost în sumă de 4.740.660 lei,
dupa cum urmeaza:
lei
Cheltuielile de capital
- achiziții mijloace fixe
- imobilizări corporale în curs
- avansuri imobilizări corporale
TOTAL:

la
30.06.2020

la
30.06.2021

109.194
16.582.772

1.100.919
1.797.876

425.060
17.117.026

1.841.865
4.740.660

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 de către cele două Terminale Comvex, respectiv Terminalul de Minerale și
Terminalul de Cereale.
Combinatele si fabricile deservite de Terminalul de Minerale sunt cele din Sud-Estul
Europei, respectiv România, Ungaria și Serbia. În primul semestru al anului precedent
situația generată de epidemia cu Covid-19 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.
În cursul semestrului I al acestui an această situație s-a îmbunătățit semnificativ, pe fondul
creșterii economice la nivel mondial.
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 2021 volumul
de marfuri vrac manipulate în Terminalul de Minerale Comvex a crescut semnificativ.
Astfel, în cursul semestrului I al acestui an au fost manipulate 3.559.769,48 tone materii
prime, comparativ cu 2.458.613 tone manipulate în semestrul I al anului 2020 (creștere
de aprox. 45%).
În primul semestru al acestui an, societatea și-a păstrat clienții existenți ai Terminalului de
Minerale, respectiv: Liberty Galați, Transport Trade Services, Alum, Vitol, CRH România și
CRH Serbia, și a reluat relațiile comerciale cu clienți precum Holcim România, Sisecam
Soda Lukavac, respectiv a atras noi clienți precum Glencore International AG și Agent Plus
D.O.O.
Terminalul de Cereale a manipulat în cursul acestui semestru o cantitate de 1.947.246 tone
cereale, comparativ cu 345.141 tone cereale manipulate în cursul primului semestru al
anului precedent. Dintre clienții Terminalului de Cereale menționăm: Viterra, Al-Dahra
Agriculture România, Global Grain International, TOI Commodities și Cerealcom.
Din totalul de 71.646.152 lei cifra de afaceri înregistrată în semestrul I 2021, suma de
36.716.440 lei reprezintă cifră de afaceri înregistrată în legătură cu activitatea Terminalului
de Minerale, iar diferența de 34.929.712 reprezintă cifră de afaceri înregistrată din
activitatea Terminalului de Cereale.
Tarifele pentru prestațiile efectuate de companie sunt stabilite în euro, respectiv dolari,
veniturile obținute din aceste prestații urmând evoluția cursului de schimb leu/euro și
leu/dolar.

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 30.06.2021;
Raportul de audit;
Declarație privind conformitatea raportării;

Președinte, Director General,
Viorel Panait

Director Economic,
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 2021 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 8084. 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

29.139.928

Adresa

Suma de control

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 şi care în exerciţiul financiar precedent au
înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
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COMVEX S.A.
POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE
30.06.2021

PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE
Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situaţii financiare interimare sunt prezentate mai jos.
A

Bazele întocmirii situaţiilor financiare interimare

(1)

Informaţii generale
Aceste situaţii financiare interimare au fost întocmite în conformitate cu:
(i)
Legea Contabilităţii 82/1991 republicată în iunie 2008 („Legea 82”);
(ii)
Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare („OMF 1802”);
(iii)
Ordinul 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2021 a operatorilor economici.
În funcţie de criteriile de mărime prezentate în OMF 1802, Societatea se încadrează în categoria entităţilor mijlocii şi mari.
Situatiile financiare interimare la 30 iunie 2021 sunt proprii COMVEX SA si cuprind:
−
−
−
−

(2)

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii,
Cont de profit si pierdere,
Date informative,
Note care conțin un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații.

Utilizarea estimărilor
Întocmirea situaţiilor financiare interimare cere conducerii Societăţii să facă estimări şi ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor
şi pasivelor, prezentarea activelor şi datoriilor contingente la data întocmirii situaţiilor financiare interimare şi veniturile şi cheltuielile
raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societăţii pe baza celor mai bune informaţii
disponibile la data situaţiilor financiare interimare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

(3)

Continuitatea activităţii
Prezentele situaţii financiare interimare au fost întocmite în baza principiului continuităţii activităţii care presupune că Societatea îşi va
continua activitatea şi în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumţii conducerea analizează previziunile referitoare
la intrările viitoare de numerar pe fiecare ramura de activitate in parte: terminal minerale si terminal cereale Pentru terminalul de minerale
managementul are in vedere fluxurile de trezorerie previzionate de clientii recurenti pentru anul 2021, iar pentru terminalul de cereale
managementul a facut o analiza care vizeaza valorificarea in numerar a fluxurilor de trezorerie deja contractate cat si a potențialului de
numerar dat de relatiile comerciale viitoare. La 30 iunie 2021 Societatea înregistrează o performanta peste nivelul așteptărilor (profit net de
11.918.157 lei și are active circulante nete de 5.890.746 lei (31 decembrie 2020: datorii curente nete 9.680.143 lei), reușind astfel să genereze
suficiente lichidități ca să își finanțeze activitatea operațională și financiară.
Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Societatea va putea să-şi continue activitatea în viitorul previzibil şi prin urmare aplicarea
principiului continuităţii activităţii în întocmirea situaţiilor financiare interimare este justificată.

(4)

Moneda de prezentare a situaţiilor financiare interimare

Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Elementele incluse în aceste situaţii financiare interimare sunt prezentate în
lei româneşti.

B

Conversia tranzacţiilor în monedă străină
Tranzacţiile Societăţii în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Naţională a României („BNR”) pentru
data tranzacţiilor. La finele fiecărei luni, soldurile monetare exprimate într-o monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb
comunicate de BNR pentru ultima zi bancara a lunii. Câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea tranzacţiilor într-o monedă străină şi
din conversia activelor şi datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere, în cadrul
rezultatului financiar. Avansurile nu reprezintă elemente monetare şi nu fac obiectul evaluării în funcţie de cursul valutar.

C

Imobilizări necorporale

(i)

Cheltuieli de dezvoltare
Cheltuielile de dezvoltare generate de aplicarea practică a rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe într-un plan sau proiect ce vizează
producţia de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial, înainte de începerea producţiei
sau utilizării comerciale, sunt recunoscute ca imobilizări necorporale şi se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de utilizare.
Imobilizarea necorporală generată de dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) se recunoaşte dacă sunt îndeplinite
următoarele criterii:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(ii)

este fezabilă finalizarea ei din punct de vedere tehnic, astfel încât să fie disponibilă pentru utilizare sau vânzare;
conducerea intenţionează să o finalizeze şi să o utilizeze sau să o vândă;
există capacitatea de a o utiliza sau vinde;
poate fi demonstrat modul în care imobilizarea necorporală va genera beneficii economice viitoare probabile;
sunt disponibile resurse tehnice, financiare şi de altă natură adecvate pentru a completa dezvoltarea şi pentru a utiliza sau vinde
imobilizarea necorporală;
pot fi evaluate credibil cheltuielile atribuibile imobilizării pe perioada dezvoltării sale.
cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc criteriile menţionate anterior sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care au loc.
Cheltuielile de dezvoltare care au fost trecute pe cheltuieli nu sunt capitalizate în perioadele ulterioare.

Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare
Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare se înregistrează la costul de achiziţie sau la valoarea de
aport. Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare
determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii se înregistrează pe durata de folosire a acesteia, stabilită conform contractului.
Brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi activele similare sunt amortizate folosind metoda liniară pe o perioadă de 3 ani .

(iii)

Avansuri şi alte imobilizări necorporale
În cadrul avansurilor şi altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, programele
informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte imobilizări necorporale.
Elementele de natura altor imobilizări necorporale sunt amortizate liniar pe o perioadă de 3 ani.

Cheltuielile care permit imobilizărilor necorporale să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevăzută iniţial sunt
adăugate la costul original al acestora. Aceste cheltuieli sunt capitalizate ca imobilizări necorporale dacă nu sunt parte integrantă a
imobilizărilor corporale.
D

Imobilizări corporale

1

Cost/evaluare
Imobilizările corporale sunt evaluate iniţial la cost de achiziţie.
Valorile juste ale imobilizărilor corporale reevaluate conform OMF 1802 sunt actualizate cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea
contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanțului. Dacă nu există informații din piaţă
referitoare la valoarea justă, valoarea justă este estimată pe baza fluxurilor nete de trezorerie sau a costului de înlocuire depreciat.
Începând cu 2006 reevaluarea imobilizărilor corporale se efectuează la valoarea justă determinată pe baza unor evaluări efectuate, de regulă,
de profesioniști calificați în evaluare. De asemenea, Societatea operează o serie de imobilizări corporale grupate pe cele doua activități:
Terminal Cereale si Terminal Minerale, care operează cu intermitenta si se zonalitate, in strânsă legătura cu fluxurile de trezorerie venite
din partea clienților.
Conducerea a actualizat valoarea contabilă a imobilizărilor corporale reevaluate în conformitate cu OMF 1802 la 31 decembrie 2020 pe baza
informaţiilor din piaţă şi este mulţumită că există suficiente informaţii din piaţă disponibile cu privire la valoarea justă pentru a susţine
valorile juste actualizate.
Abordarea aleasa de Societate s-a bazat folosirea unui evaluator extern autorizat a carui rationament a constat in gruparea activelor pe cele
doua activitati: active aferente operarii si manipularii de marfuri vrac in cadrul Terminalului de Minereu si active aferente operarii si
manipularii de marfuri vrac in cadrul Terminalului de Cereale. Evaluarea lor s-a efectuat prin Metoda Comparatiilor de Piata(MCP) pentru
acele active pentru care exista o piata libera de referinta si respectiv prin Cost de Inlocuire Net( „CIN”) urmata de efectuarea unui test de
depreciere pentru restul activelor care prin natura lor si a gradului de specializare, nu au o piata de referinta, separat pe fiecare grupa de
active in parte, considerate doua unitati distincte de tip “Unitati Generatoare de Numerar” (“UGN”) incluzand in imobilizarile corporale
utilizate in activitatea de productie, activele in curs de executie si stocurile de piese de schimb care deservesc respectiva activitate.
In continuare pentru fiecare terminal in parte metodologia și prezumțiile folosite au fost urmatoarele:
-veniturile si cheltuielile previzionate folosite in cadrul testului au fost corelate in moneda euro avand in vedere ca tarifele aferente serviciilor
executate sunt stabilite in euro;
- pe baza acestor bugete a fost calculat indicatorul EBITDA pe o perioada de previziune explicita situandu-se la un nivel de 40-45% in cadrul
terminalului de cearele si respectiv 21% in cadrul terminalului de minerale;
-nivelul capitalului de lucru estimat tine cont de nivelul istoric al capitalului de lucru la un nivel de 7% din venituri pentru ambele terminale
- cheltuielile de mentenanta de tip CAPEX se situeaza la 10% din cheltuiala cu amortizarea pentru terminalul de minerale si respectiv 15%
din amortizare pentru terminalul de minerale in primul an iar restul pana la concurenta sumei de 2 mil EUR se imparte in mod egal pe
perioada de referinta;
- valorea terminala este data de capitalizarea fluxului de trezorerie (cash flow-ului) disponibil cu rata de capitalizare care are in vedere o
crestere in perpetuitate utilizand rata de inflatie previzionata pe termen lung in zona euro de 1.7%
-costul mediu ponderat al capitalului se situeaza la nivelul de 8%, acest indicator este folosit pentru a calcula valoarea prezenta a fluxurilor
de trezorerie viitoare. Valoarea astfel obtinuta se analizeaza in contrapartida cu valoarea neta contabila a fiecarei categorii de active in parte.
Amortizarea cumulată la data reevaluării este eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă este recalculată la valoarea
reevaluată a activului. Transferul rezervei din reevaluare în rezultatul reportat se realizează pe măsură ce activul este utilizat.

Valorile juste ale imobilizărilor corporale reevaluate sunt actualizate cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere
substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanţului.
Dacă o imobilizare corporală complet amortizată mai poate fi folosită, cu ocazia reevaluării acesteia i se stabilește o nouă valoare şi o nouă
durată de utilizare economică, corespunzătoare perioadei estimate a se folosi în continuare.
În costul unei imobilizări corporale sunt incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din funcţiune,
precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil.
Întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătăţirile semnificative aduse imobilizărilor
corporale, care cresc valoarea sau durata de viaţă a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice
de către acestea, sunt capitalizate.
Inspecţiile sau reviziile generale regulate sunt recunoscute ca o componentă a elementului de imobilizări corporale dacă sunt respectate
criteriile de recunoaștere ca activ şi dacă sunt semnificative. În acest caz, valoarea componentei se amortizează pe perioada dintre două
inspecţii planificate. Costul reviziilor şi inspecţiilor curente, altele decât cele recunoscute ca o componentă a imobilizării, reprezintă cheltuieli
ale perioadei.
Imobilizările corporale includ acele active achiziționate din motive de siguranța sau legate de mediu care sunt necesare pentru a obține
beneficii economice viitoare din alte active. Piesele de schimb importante şi echipamentele de securitate sunt înregistrate ca imobilizări
corporale atunci când se preconizează că se vor utiliza pe parcursul unei perioade mai mari de un an. Alte piesele de schimb şi echipamente
de service sunt contabilizate ca stocuri şi recunoscute în profit sau pierdere atunci când sunt consumate.

2

Amortizare
Tinând cont (i) de contextul economico-financiar în care Societatea își desfășoară în prezent activitatea, (ii) de faptul că deși activitatea
Terminalului de Minerale nu este una liniară, dar este necesar ca echipamentele Terminalului să fie dimensionate astfel încât să poată prelua
vârfurile de activitate în funcție de afluirea navelor și evoluția industriilor care le deservește, a rezultat necesitatea reanalizarii politicii
contabile privind estimarea modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile.
Astfel, începând cu anul 2020 Societatea a schimbat politica contabila privind estimarea modului preconizat de consumare a beneficiilor
economice viitoare încorporate în activele amortizabile prin aplicarea, începând cu data de 01.01.2020, a metodei de amortizare conform
OMFP 1802/2014, art. 240, pct. (1), alin d), respectiv ”amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu’’ pentru imobilizările corporale
care concura in mod direct la manipularea cantităților rămase de manipulat pe perioada duratei de viață rămasă a echipamentelor
Terminalului de Minerale Comvex.
Celelalte imobilizări corporale aferente Terminalului de Cereale, respectiv alte active comune care deservesc ambele linii de activitate, vor
continua să fie amortizate conform metodei utilizate până la data de 31.12.2019, respectiv amortizarea liniară. Pentru acestea, amortizarea
se calculează la valoarea de intrare, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viaţă estimată a activelor, după cum urmează:
Activ
Construcţii
Instalaţii tehnice şi maşini
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

Ani
intre 20 si 50
intre 5 si 24
intre 3 si 18

Amortizarea se calculează începând cu luna următoare punerii in funcţiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare.
Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viaţă indefinită.

In cazul imobilizărilor corporale trecute în conservare, nu se înregistrează cheltuială cu amortizarea pe durata conservării, dar se
înregistrează o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată determinată in baza unui test de depreciere bazat pe
fluxurile viitoare de trezorerie ce urmeaza a fi generate.
3

Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale
Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanţ împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice
profit sau pierdere rezultat(ă) ca diferenţă dintre veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată, inclusiv
cheltuielile ocazionate de asemenea operaţiune, este inclus(ă) în contul de profit şi pierdere, în „Alte venituri din exploatare” sau „Alte
cheltuieli din exploatare”, după caz.
Când Societatea recunoaşte în valoarea contabilă a unei imobilizări corporale costul unei înlocuiri parţiale (înlocuirea unei componente),
valoarea contabilă a părţii înlocuite, cu amortizarea aferentă, este scoasă din evidenţă.

4

Costurile îndatorării
Cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor pentru finanțarea achiziției, construcției sau producției de imobilizări corporale pentru
care data de începere a capitalizării este ulterioară datei de 1 ianuarie 2015 sunt incluse în costurile de producție ale acestora, în măsura în
care sunt legate de perioada de producțieActive vândute şi închiriate în regim de leasing
Tranzacţia de vânzare şi de închiriere a aceluiaşi activ printr-un contract de leasing financiar este tratată ca o tranzacţie de finanţare şi activul
este menţinut în patrimoniu.

5

Investiţii imobiliare
Investiţiile imobiliare sunt reprezentate de terenuri şi clădiri deţinute pentru a obţine venituri din chirii sau pentru creşterea valorii
capitalului.
Investițiile imobiliare sunt supuse regulilor de evaluare aplicabile imobilizărilor corporale, după cum au fost descrise mai sus.
Transferurile în sau din categoria investiţiilor imobiliare sunt făcute când există o modificare a utilizării, evidenţiată de:
a)
începerea/ încheierea utilizării de către Societate (transfer între categoria investiţiilor imobiliare şi cea a imobilizărilor corporale);
b)
începerea procesului de amenajare în perspectiva vânzării (transfer din investiţii imobiliare în stocuri); sau
c)
începerea unui leasing operaţional (transfer din stocuri în investiţii imobiliare).

E

Deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale
La încheierea exerciţiului financiar, valoarea elementelor de imobilizări corporale şi necorporale este pusă de acord cu rezultatele
inventarierii. În acest scop, valoarea contabilă netă se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar.
Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă a elementelor de imobilizări se înregistrează în
contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă sau se
efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă. Valoarea de inventar este stabilită
în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei.

F

Imobilizări financiare

Imobilizările financiare cuprind acţiunile deţinute la entităţile afiliate, împrumuturile acordate entităţilor afiliate, interesele de participare,
împrumuturile acordate entităţilor de care Societatea este legată în virtutea intereselor de participare precum şi alte investiţii deţinute ca
imobilizări.
Imobilizările financiare sunt recunoscute în bilanţ la costul de achiziţie sau la valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora.
Costul de achiziţie cuprinde şi costurile de tranzacţionare. Imobilizările financiare sunt evaluate ulterior la valoarea de intrare mai puţin
ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.
G

Stocuri
Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă. Costul este determinat pe baza metodei primul
intrat – primul ieşit (FIFO). Costul produselor finite şi în curs de execuţie include materialele, forţa de muncă şi cheltuielile de producţie
indirecte aferente. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu mişcare lentă, uzate fizic sau morale.
Societatea gestioneaza o serie de stocuri (repere/piese de schimb), de o importanta strategica pentru buna desfasurare a activitatii
operationale.
Majoritatea acestor stocuri a fost achizitionata in anii anteriori, pentru a fi folosita la activitatile de mentenanta necesare mijloacelor fixe,
intrucat orice oprire neplanificata genereaza costuri semnificative pentru Societate.
Societatea nu are stocuri gajate.
Reducerile comerciale acordate de furnizori reduc costul de achiziţie al stocurilor, dacă acestea mai sunt în gestiune.

H

Creanţe comerciale
Creanţele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puţin provizionul pentru deprecierea acestor creanţe. Provizionul pentru
deprecierea creanţelor comerciale este constituit în cazul în care există evidenţe obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în măsură sa
colecteze toate sumele.

I

Investiţii financiare pe termen scurt
Acestea includ depozitele pe termen scurt la bănci şi alte investiţii pe termen scurt (obligaţiuni, acţiuni şi alte valori mobiliare achiziţionate
în vederea realizării unui profit într-un termen scurt). Valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
se evaluează la data bilanţului la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, iar cele netranzacţionate la costul istoric mai puţin
eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.

J

Numerar şi echivalente de numerar
Numerarul şi echivalentele de numerar sunt evidenţiate în bilanţ la cost. Pentru situaţia fluxului de trezorerie, numerarul şi echivalentele
acestuia cuprind numerar în casă, conturi la bănci, investiţii financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie, net de descoperitul de cont.
În bilanţ, descoperitul de cont este prezentat în datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an – sume datorate instituţiilor de credit.

K

Capital social
Acţiunile comune sunt clasificate în capitalurile proprii.
Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii în linia Pierderi legate de
instrumentele de capitaluri proprii.
La răscumpărarea acţiunilor ale Societăţii suma plătită va diminua capitalurile proprii. Atunci când aceste acţiuni sunt ulterior re-emise,
suma primită (net de costurile tranzacţiei) este recunoscută în capitaluri proprii.

Diferenţele de curs valutar dintre momentul subscrierii acţiunilor şi momentul vărsării contravalorii acestora nu reprezintă câştiguri sau
pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii,
acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.
L

Dividende
Dividendele aferente acţiunilor ordinare sunt recunoscute în capitalurile proprii în perioada în care sunt declarate.

M

Împrumuturi
Împrumuturile pe termen scurt şi lung sunt înregistrate iniţial la suma primită. Diferenţele dintre sumele primite şi valoarea de
răscumpărare sunt recunoscute în contul de profit şi pierderi pe durata contractului de împrumut.

Dacă Societatea are un drept necondiţionat de a-şi amâna decontarea împrumuturilor pentru cel puţin douăsprezece luni după finalul
perioadei de raportare, atunci datoriile in cauză vor fi clasificate ca datorii pe termen lung. Celelalte împrumuturi vor fi prezentate ca datorii
pe termen scurt.
Porţiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată în “Datorii: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până
la un an” şi inclusă împreună cu dobânda acumulată la data bilanţului contabil în “Sume datorate instituţiilor de credit” din cadrul datoriilor
curente.
Onorariile şi comisioanele bancare aferente obținerii împrumuturilor pe termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor înregistrate în avans,
urmând să se recunoască la cheltuieli curente eșalonat, pe perioada de rambursare a împrumuturilor respective.
N

Contabilitatea contractelor de leasing în care Societatea este locatar

(1)

Contracte de leasing financiar
Contractele de leasing pentru imobilizările corporale în care Societatea îşi asumă toate riscurile şi beneficiile aferente proprietăţii sunt
clasificate ca şi contracte de leasing financiar. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizată estimată a plăţilor. Fiecare
plată este împărţită între elementul de capital şi dobândă pentru a se obţine o rată constantă a dobânzii pe durata rambursării. Sumele
datorate sunt incluse în datoriile pe termen scurt sau lung. Elementul de dobândă este trecut în contul de profit şi pierdere pe durata
contractului. Activele deţinute în cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate şi amortizate pe durata lor de viaţă utilă.

(2)

Contracte de leasing operaţional
Contractele de leasing în care o porţiune semnificativă a riscurilor şi beneficiilor asociate proprietăţii sunt reţinute de locator sunt clasificate
ca şi contracte de leasing operaţional. Plăţile efectuate în cadrul unui asemenea contract (net de orice stimulente acordate de locator) sunt
recunoscute în contul de profit şi pierdere pe o bază liniară pe durata contractului.

O

Datorii comerciale
Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

P

Provizioane

Provizioanele pentru restructurare, litigii, precum şi alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care
Societatea are o obligaţie legală sau implicită generată de un eveniment anterior, când pentru stingerea obligaţiei este probabil să fie necesară
o ieşire de resurse şi când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei. Provizioanele de restructurare cuprind
costurile directe generate de restructurare, şi anume cele care sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare şi nu sunt legate de
desfăşurarea continuă a activităţii entităţii.
Nu se recunosc provizioane pentru pierderi operaţionale viitoare.
În cazul contractelor cu titlu oneros (contracte în care costurile inevitabile aferente îndeplinirii obligațiilor contractuale depășesc beneficiile
economice preconizate a fi obținute), obligaţia contractuală actuală prevăzută în contract este recunoscută şi evaluată ca provizion. Înainte
de a constitui un provizion separat pentru un contract cu titlu oneros, se recunoaşte orice pierdere din deprecierea activelor alocate
contractului în cauză.
Q

Beneficiile angajaţilor
Pensii şi alte beneficii după pensionare
În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj de stat în contul angajaţilor săi la ratele statutare.
Toţi angajaţii Societăţii sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere
odată cu recunoaşterea salariilor.
Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are nici un alt fel de alte obligaţii referitoare la
pensii.

R
(1)

Subvenţii
Subvenţii aferente activelor
Subvenţiile guvernamentale, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, sunt recunoscute când există suficientă siguranţă că entitatea
va respecta condiţiile impuse de acordarea lor şi subvenţiile vor fi primite.
Subvenţiile primite în vederea achiziţionării de active cum ar fi imobilizările corporale sunt înregistrate ca subvenţii pentru investiţii şi se
recunosc în bilanţul în contabil ca venit amânat. Venitul amânat se recunoaşte în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării
cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor achiziţionate din respectiva subvenţie.

(2)

Subvenţii aferente cheltuielilor
Subvenţiile aferente cheltuielilor curente sunt prezentate ca un venit în contul de profit şi pierdere pe perioada corespunzătoare cheltuielilor
aferente pe care aceste subvenţii urmează a le compensa.
În cazul în care într-o perioadă se încasează subvenţii aferente unor cheltuieli care nu au fost încă efectuate, subvenţiile primite nu reprezintă
venituri ale acelei perioade.

S

Impozitare
Impozit pe profit curent
Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale, conform legislaţiei fiscale relevante.

Pentru profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control
și de facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achizitionate,
inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în functiune, folosite în scopul desfasurarii activitatții economice, se poate aplica
scutirea de impozit, in conformitatea cu art. 22 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare.
Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit se repartizează la sfârșitul exercitiului financiar la constituirea
rezervelor:
−
Rezerva legală;
−
Alte rezerve.
T

Recunoaşterea veniturilor
Veniturile se referă la bunurile vândute şi la serviciile furnizate.
Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute în momentul în care Societatea a transferat cumpărătorului principalele riscuri şi
beneficii asociate deţinerii bunurilor.
Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe măsura realizării acestora.
Veniturile din redevenţe sunt recunoscute pe baza principiilor contabilităţii de angajament în conformitate cu substanţa economică a
contractelor aferente.
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilităţii de
angajamente.
Reducerile comerciale acordate ulterior facturării se înregistrează în contul de profit şi pierdere ca parte a veniturilor din exploatare, in
poziţia ‘reduceri comerciale acordate’.
Dividendele sunt recunoscute ca şi venituri în momentul în care se stabileşte dreptul legal de a primi aceste sume, respectiv la data aprobării
acestora.
În aceste situaţii financiare interimare, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate la valoarea brută.
Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidentiaza distinct, in functie de
natura acestora in momentul cand are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila.

U

Cifra de afaceri
Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate şi de facturat, nete de TVA şi rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate
terţilor.

V

Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă.
Cheltuielile de exploatare includ si cheltuielile cu reducerile comerciale primite ulterior facturării.
Se evidentiaza cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data iplatii cheltuielilor. Astfel, se vor evidentia in conturile de
cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit inca factura.

W

Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind: pierderi din creanţe legate de participaţii; cheltuieli privind investiţiile financiare cedate; diferenţele
nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exerciţiul financiar în curs; sconturile acordate clienţilor; pierderi din creanţe de natură
financiară şi altele.
Cheltuielile financiare sunt recunoscute în perioada la care se referă.

ALTE INFORMAȚII:
Informaţiile cu privire la prezentarea Societatii

COMVEX S.A. a fost infiintata in anul 1991, fiind cel mai mare terminal specializat in operarea materiilor prime solide vrac din arealul Marii
Negre, acoperind o suprafata de 700.386 mp in sudul Portului Constanta, Romania.
Terminalul COMVEX este lider pe piata, specializat in manipularea, depozitarea si transbordarea materiilor prime solide vrac cum ar fi:
minereuri de fier, carbuni, cocs, bauxita, dispunand de facilitati complete si moderne de operare situate in Portul Constanta.
COMVEX este singurul terminal pentru operarea marfurilor solide vrac din arealul Marii Negre ce are posibilitatea de a acosta nave tip “cape
size” de mare capacitate (pana la 220.000 tdw), avand un front de descarcare la cheul maritim format din 5 dane cu o lungime totala de
1.400 m si adancime a apei cuprinsa intre 10,8 si 18,5 m. De asemenea, terminalul beneficiaza de o buna pozitie geografica avand acces la
reteaua de cai navigabile ce include Dunarea.
Pe langa Terminalul de Minerale, COMVEX a dezvoltat un Terminal de Cereale în Dana 80, pe o suprafață de aproximativ 60.000 mp.
Locația oferă avantaje logistice importante, respectiv: cea mai adâncă dană din Marea Neagră, vecinătatea cu terminalul de barje
(proximitatea cu Canalul Dunăre-Marea Neagră), pentru transport fluvial din țările limitrofe Dunării, acces direct și usor la calea ferată,
distanță scurta și acces direct la autostrada A2. Astfel, COMVEX poate oferi producătorilor de cereale din România, Ungaria, Serbia, Bulgaria
posibilitatea livrării producției obținute pe nave de mare capacitate, 100.000 – 120.000 tdw.
Capacitatea totala de depozitare a Terminalului de cereale COMVEX este de 200.000 mt. Capacitatea de depozitare si ratele de operare sunt
calculate pentru grau.Zona de depozitare este compusa din 18 celule de siloz mari cu fund plat (12 x 10.000 mt si 6 x 10.900 mt), 6 celule de
siloz mici cu fund plat (2.250 mt fiecare) si 6 celule cu fund conic.
Societatea are implementat un sistem de management integrat, fiind certificată pe standardele de management al calității ISO 9001:2015,
sistemul de management de mediu conform ISO 14001:2015 și sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale conform ISO
45001:2018. În plus, terminalul de cereale este certificat pe standardul ISO 22000:2018 (sistem de management al siguranței alimentelor).
De asemenea, respectă cerințele Codului Internațional pentru Securitatea Navelor și Facilităților Portuare (ISPS).
b)

Capital social

Valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2020 era 29.139.928 lei (31 decembrie 2019 29.139.928 lei) reprezentând 11.655.971 acţiuni
(31 decembrie 2019: 11.655.971 acţiuni). Toate acţiunile sunt comune, au fost subscrise şi sunt plătite integral la 31 decembrie 2020. Toate
acţiunile au acelaşi drept de vot şi au o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune (31 decembrie 2019: 2,5 lei/acţiune).
In cursul anului 2021 nu au existat modificari in evolutia capitalului social.

Structura acţionariatului la 30 iunie 2021 este prezentată astfel:
Număr
de acţiuni

Suma
(lei)

Procentaj
(%)

3.576.953

8.942.383

30,6877

Liberty Holdco Galati&Skopje Limited
Nicola Ruxandra-Ioana
Dragoi Anca Mihaela
Alti actionari-persoane fizice
Alti actionari-persoane juridice

3.277.526
2.050.040
2.050.040
491.828
209.584

8.193.815
5.125.100
5.125.100
1.229.570
523.960

28,1189
17,5879
17,5879
4,2195
1,7981

Total

11.655.971

29.139.928

100

Solidmet SRL

CONTINGENŢE SI ALTE LITIGII
Acţiuni în instanţă
Incepand cu anul 2015, Societatea a formulat refuz la plata facturilor aferente tarifului de utilizare domeniu portuare (tarif UDP) emise de
catre Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CN APM), avand in vedere urmatoarele considerente:
Majorarea unilaterala de catre CN APM a tarifului de utilizare domeniu portuar in mod, in contextul unui contract preexistent care impune
partilor obligatia de negociere;
Neindeplinirea/indeplinirea defectuoasa de catre CN APM a obligatiilor asumate contractual.
In acest sens, incepand cu luna ianuarie 2015 Societatea a refuzat plata tarifului majorat de la 0,05 euro/mp/luna la 0,08 euro/mp/luna
intrucat acesta tarif nu are corespondent in mecanismul contractual, iar incepand cu luna aprilie 2015, Societatea a invocat exceptia de
neexecutare a contraprestatiilor aferente tarifului de utilizare domeniu portuar de 0,05 euro/mp/luna reglementat in contractul cu CN APM.
Prin refuzurile de plata a tarifului de utilizare domeniu portuar formulate, Societatea a detaliat in mod constant motivele ce au stat la baza
acestor refuzuri, atasand in acest sens planse foto doveditoare, din care a rezultat fara echivoc neindeplinirea/indeplinirea
necorespunzatoare de catre CN APM a obligatiilor ce ii incumba.
Valoarea refuzurilor aferente tarifului de 0,05 euro/mp este in suma de 2.813.425,52 lei fara TVA, suma care a fost provizionata, astfel incat
sa nu fie afectata pozitia financiara viitoare a Societatii. Valoarea totala a refuzurilor aferente tarifului de 0,03 euro/mp este in suma de
2.536.826,84 lei fara TVA, suma care nu poate afecta pozitia financiara a Societatii dat fiind faptul ca, asa cum s-a precizat mai sus, pentru
acest tarif nu exista corespondent contractual.
La data de 30 iunie 2021 valoarea totala a penalitatilor refuzate este de 8.460.527 lei (penalitati calculate pentru toate facturile refuzate la
plata, aferente atat tarifului de 0,05 euro cat si celui majorat de la 0,05 euro la 0,08 euro).
La data de 23.12.2020, prin hotărârea nr. 1476/2020 pronunțată în dosarul nr. 6744/118/2015, Tribunalul Constanța a respins integral
acțiunea CN APM prin care a solicitat obligarea Comvex la plata sumei reprezentând facturile UDP refuzate la plată în perioada 30.01.2015
– 29.01.2016 și penalități aferente. Hotărârea pronunțată nu este definitivă. În luna martie 2021 CN APM a declarat apel împotriva hotărârii
nr. 1476/2020.
Având în vedere rapoartele de expertiză tehnică efectuate în prezenta cauză, favorabile Societății, și hotărârea pronunțată de către Tribunalul
Constanța la data de 23.12.2020, la acest moment Conducerea Societății evaluează șanse minime de admiterea a apelului formulat de către
CNAPM.
În cursul anului 2020 a fost soluționat în mod definitiv dosarul nr. 8671/118/2017 având ca obiect acțiunea inițiată împotriva Societății de
către reclamantul Raimondo de Rubeis, privind revocarea acestuia din funcția de administrator. Astfel, prin decizia nr. 2169 pronunțată în
data de 04.11.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul declarat de recurentul-reclamant Raimondo De Rubeis împotriva
încheierii din 14 martie 2019 şi a deciziei civile nr. 171 din 4 aprilie 2019, pronunţate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal.
În privința dosarului nr. 27863/3/2019, având ca obiect acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalul de către reclamantul Raimondo de Rubeis,
având ca obiect constatarea nulității absolute a operațiunilor de transmitere a dreptului de proprietate asupra câte unui număr de 40 acțiuni
emise de Comvex S.A., de către Drăgoi Anca Mihaela și Nicola Ruxandra Ioana și a câte unui număr de 2.050.000 acțiuni emise de Comvex
S.A., subscrise în cadrul majorării de capital social, de către Drăgoi Anca Mihaela și Nicola Ruxandra Ioana, facem următoarele precizări: la
termenul de judecată din data de 17.01.2020, dosarul a fost declinat de la Tribunalul București la Tribunalul Constanța, iar in prezent dosarul
este in curs de judecare, următorul termen de judecată fiind în data de 23.09.2021.
Conducerea Societății Comvex S.A. a întreprins toate demersurile necesare în fața instanței de fond până la acest moment, asigurând inclusiv
asistență juridică și reprezentare calificată.

Apreciem că soluționarea acestui dosar nu va avea un impact semnificativ advers supra rezultatelor economice și financiare.
Conducerea Societăţii consideră că nici una dintre acţiunile în instanță prezentate în Raport nu vor avea un efect advers semnificativ asupra
rezultatelor economice şi a poziţiei financiare ale Societăţii.

Impozitarea

Sistemul de impozitare din România a suferit multiple modificări în ultimii ani şi este într-o fază de adaptare la jurisprudenţa Uniunii
Europene. Ca urmare, încă există interpretări diferite ale legislaţiei fiscale. În anumite situaţii, autorităţile fiscale pot trata în mod diferit
anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite şi taxe suplimentare şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente (în prezent
0,03% pe zi de întârziere). În România, exerciţiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea Societăţii
consideră că obligaţiile fiscale incluse în aceste situaţii financiare interimare sunt adecvate.
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DECLARAȚIE

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

Raport de Revizuire a Situațiilor Financiare Interimare
Către Acționarii Societății Comvex SA

Introducere
Am revizuit situațiile financiare interimare ale Comvex SA („Societatea”), care cuprind Situația activelor,
datoriilor și capitalurilor proprii la 30 iunie 2021, Contul de profit și pierdere pentru perioada de şase luni
încheiată la această dată, Date informative la 30 iunie 2021 precum și un sumar al politicilor contabile
semnificative și alte informații („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 și completările ulterioare („OMFP
1802/2014”) și cu politicile contabile prezentate în Situațiile Financiare Interimare. Responsabilitatea
noastră este de a exprima o concluzie asupra acestor Situaţii Financiare Interimare, bazată pe revizuirea
noastră.

Sfera de aplicare a serviciilor de revizuire
Am efectuat revizuirea noastră în conformitate cu Standardul Internațional privind Misiunile de Revizuire
2410 „Revizuirea Informațiilor Financiare Interimare efectuată de către Auditorul Independent al Entității”.
O revizuire a Situațiilor Financiare Interimare constă în intervievarea în principal a persoanelor
responsabile pentru informațiile financiare și contabile și în aplicarea de proceduri analitice și 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 Internaționale de Audit şi prin urmare, nu ne permite
să obținem asigurarea că am luat cunoștință de toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate
în cadrul unei misiuni de audit. În consecință, 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 nu sunt întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP
1802/2014 și cu politicile contabile prezentate în Situațiile Financiare Interimare.

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