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Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu 
privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista 
tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la 
tranzactionare pe o piata reglementata. 
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NOTĂ CĂTRE INVESTITORI 

Acest Memorandum conţine informaţii în legătură cu Emitentul, societatea 

comercială Comcereal  S.A. Tulcea in vederea listarii pe ATS in Sectiunea Instrumente 

Financiare listate pe ATS, Categoria Actiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital 

conform hotãrârii A.G.E.A. din data de 14.02.2015 care a fost publicata in Monitorul 

Oficial partea a IV- a nr. 1104/02.III.2015, Emitentul este o societate comercială pe 

acţiuni înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J36/165/1996, CUI 8392201, 

având un capital social de 8.177.652,50 Ron împărţit în  3.271.061 acţiuni nominative 

ordinare cu o valoare nominală de 2,50 Ron fiecare, evidenţiate prin înscriere în cont. 

Emitentul a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura că informaţiile 

conţinute de prezentul Memorandum sunt reale, exacte şi nu sunt de natură a induce 

în eroare în ceea ce priveşte aspectele semnificative. După verificarea acestui 

Memorandum , Emitentul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul său şi confirmă 

realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiilor conţinute în acesta.  

Consultantul Autorizat a întreprins toate demersurile pentru a se asigura că, în 

conformitate cu documentele şi informaţiile puse la dispoziţie de Emitent, 

informaţiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea şi nu conţin 

omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul Memorandumului. Consultantul 

Autorizat nu îsi asumă nici o responsabilitate cu privire la performanţele viitoare ale 

Emitentului. Nimic din conţinutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o 

recomandare de a investi sau o opinie a Consultantului Autorizat asupra situaţiei  

Emitentului şi nici o consiliere de natură juridică, fiscală, comercială sau financiară. 

Fiecare potenţial Investitor trebuie să facă prin propriile mijloace o evaluare 

independentă, care să nu fie bazată doar pe informaţiile cuprinse în acest 

Memorandum. Emitentul si Consultantul Autorizat recomandă potenţialilor Investitori 

consultarea propriilor consultanţi în ceea ce priveşte aspectele juridice, fiscale, 

comerciale sau financiare. 

Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Consultantul 

Autorizat să dea alte informaţii sau să facă alte declaraţii sau aprecieri, cu excepţia 

celor incluse în acest Memorandum. Difuzarea unei astfel de informaţii, declaraţii sau 

aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum trebuie considerată ca fiind 
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făcută fără autorizarea Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu îşi asumă 

nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că 

situaţia Emitentului, precum şi datele şi informaţiile incluse aici, pot suferi modificări 

după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiara a acestui Memorand. 

 

1. PERSOANE RESPONSABILE 
 

       Acest Document de Prezentare a societăţii comerciale Comcereal S.A. Tulcea ,in 

vederea listarii pe ATS in Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, categoria 

Actiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital, a fost realizat de către S.S.I.F. BT 

SECURITIES S.A., în calitate de Consultant Autorizat. S-au folosit informaţiile puse la 

dispoziţia sa de către Emitent – SOCIETATEA COMERCIALĂ COMCEREAL S.A. TULCEA  

şi/sau a unor informaţii provenite din alte surse indicate în mod corespunzător. 

       Persoanele responsabile de întocmirea a Documentului de Oferta sunt aşadar 

Emitentul şi Consultatul Autorizat. Emitentul este societatea comercială Comcereal 

S.A. (denumit în continuare “Emitent”), persoană juridică română, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J36/165/1996, cod unic de înregistrare 8392201, 

cu sediul social în localitatea Tulcea, judeţul Tulcea, str. Isaccei, nr.73,etaj 3, 

reprezentată prin dl. Emilian Mihai Niculescu, în calitate de Director General. 

Consultantul Autorizat este S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. (denumită în continuare 

“Consultant Autorizat”), societate de  servicii de investiţii financiare, cu sediul în 

Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare 

RO 6838953 reprezentată prin Dl. Radu Claudiu Roşca, în calitate de Presedinte 

Consiliu de Administratie. 

Atât Emitentul cât şi Consultatul Autorizat declară că informaţiile incluse în 

prezentul document de prezentare  sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu 

realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul 

acestuia. 
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Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Document de prezentare 

sunt rezultatul unei analize atente şi diligente şi sunt fundamentate pe ipoteze ş i 

prezumţii de bună credinţă şi rezonabile. 

În baza cunoştinţelor sale, Emitentul confirmă că acest Document de 

prezentare conţine toate informaţiile importante cu privire la Emitent, la afacerile 

acestuia şi la acţiunile emise şi că toate aceste sunt reale şi corecte. De asemenea, 

Emitentul confirmă că informaţiile  prezentate nu sunt de natură a induce în eroare şi 

că toate opiniile, previziunile şi intenţiile Emitentului incluse în prezentul Document 

de prezentare sunt exprimate cu bună credinţă. 

 

2. Prezentare Emitent 

Denumirea: SOCIETATEA COMERCIALĂ COMCEREAL S.A. TULCEA 

Domeniul de activitate : Depozitări 

Cod CAEN : 5210 

Codul fiscal: RO 8392201 

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J36/165/1996 

Adresa: str. Isaccei, nr.73, etaj 3, Tulcea 

Date contact: telefon: 0240.510.265, 0240.534.061; fax: 0240.534.069 

Adresa de e-mail: comcereal-tulcea@yahoo.com 

Pagina de internet: www.comcerealtulcea.ro 

Numele persoanei de contact: Fulea Violeta  

Simbol de tranzactionare: CTUL 

Codul ISIN: ROCTULACNOR9 

 

2.1. Scurt istoric al societăţii 

        S.C. Comcereal S.A. Tulcea este o societatea comercială pe acţiuni, cu capital 

privat, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii şi industriei alimentare.       

        Societatea s-a infiinţat prin HG 1054/1995, ca urmare a reorganizării fostei 

Romcereal RA Tulcea în doi agenţi economici, respectiv S.C. Comcereal S.A. Tulcea şi 

Agenţia Naţională a Produselor Agricole RA Tulcea.     
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        Societatea are accesat un plafon revolving de credite pe termen scurt în valoare 

de 10.000.000 lei, acoperit integral din decembrie 2014. Pentru anul 2015 se 

intenţionează începerea demersurilor cu instituţiile bancare pentru accesarea în 

continuare a unui credit pentru capital de lucru în sumă de până la 20.000.000 lei.   

        Situaţia litigiilor existente pe rolul Instanţelor judecătoreşti şi a dosarelor de 

executare în care societatea Comcereal S.A. Tulcea are calitate de parte. 

Părţi Nr. Dosar Obiect Precizări 
Comcereal S.A.  
-creditor 
 

Ecodafa Prodex 

S.R.L. – debitor  
 

Dosar nr. 4439/327/2011 

Judecătoria Tulcea  
Somaţie de plată  
Debit: 
-26.184 lei- debit 

principal  
-13.380 lei penalităţi 
-39,5 lei – cheltuieli 
de judecată  

Soluţie: Cererea a fost 

admisă. 
Debitorul a achitat 

suma de 10.000 lei.  
 
La data de 11.02.2015, 

a fost încheiată o 

Convenţie între 

Comcereal S.A. şi 
Ecodafa Prodex S.R.L., 

prin care debitorul s-a 

angajat să achite suma 
de 29.603,5 lei ( 

reprezentând restul de 

plată din debit) sub 

formă a 3 tranşe, până 
la data de 15.09.2015 

Comcereal S.A. 

–creditor  
 

Societatea 
Agricola Unirea 

Baia- debitoare  

Dosar de executare de nr. 

1167/2013  
 

Biroul Executorului 
Judecătoresc Vlad Irinel  

Executare Silită  
Debit: 
-132.278,20 lei – 

contravaloare debit 

şi cheltuieli de 

executare  

Dosar în curs de 

executare silită. 
S-au efectuat măsuri 

de sechestru a 

culturilor. Debitorul a 

înstrăinat culturile 
sechestrate.  
A fost formulată 

plângere penală 

împotriva lui Stoian 
Ciprian, managerul 

general al debitoarei 

Soc. Agricola Unirea 
Baia.  

Comcereal 

S.A.-creditor  
 

Cereal Impex –  
debitoare  

Dosar nr. 1439/118/2013 

Tribunalul Constanţa 
Procedura 

insolvenţei  
Debit: 
-2.123.725,18 lei- 

contravaloare marfă 

livrată şi neachitată 
şi penalităţi de 

întârziere 

Creanţa în valoare de 

2.123.725,18 lei a fost 
înscrisă în tabelul 

definitiv al creanţelor. 

S-a aprobat planul de 

reorganizare, potrivit 
căruia creanţa se va 

recupera în 
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integralitate , 

trimestrial, în perioada 

noiembrie 2014- 

noiembrie 2016.  
În prezent, debitul se 

ridică la suma de 

1.923.725,18 lei. 
Termen : 21.04.2015 

Comcereal 

S.A.- petent  
 
Cereal Impex 

S.R.L. 
 

Saru Vasile-
făptuit  

Dosar nr. 3491/P/2014-

Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa. 

Plângere penală Plângere penală 

formulată de 
Comcereal S.A., pentru 

înselăciune şi emitere 

fila CEC fără 

acoperire.  
În prezent, se 

efectuează cercetări 

de către Serviciul de 

Investigare a 
Fraudelor.  

Comcereal 

S.A.-reclamant 
 
P.F.A. Iordache 
E. Daniel -pârât 

Dosar nr. 6968/327/2014 

Judecătoria Tulcea 
Pretenţii  
Debit: 
-7.500,75 lei- debit 

principal  
-13.465 lei -

penalităţi 

Dosar aflat în faza de 

regularizare a acţiunii, 
urmând să fie stabilit 

primul termen de 

judecată.  

 

2.2. Descrierea activităţii 

        Activitatea de bază a societăţii este reprezintată de condiţionarea, depozitarea 

şi comercializarea produselor agricole, care se desfăşoară în 7 puncte de lucru, baze 

de recepţie şi silozuri, situate în jud. Tulcea în următoarele localităţi: Baia, 

Casimcea, Isaccea, Mihail Kogalniceanu, Macin, Mahmudia, Peceneaga. 

        Societatea ocupă locul I în judeţul Tulcea în acest domeniu, deservând mai mult 

de 2/3 din suprafaţa agricolă a judeţului.  

        Spaţiile de producţie sunt amplasate în 7 (şapte) subunităţi după cum urmează: 

Locaţie / denumire Capacitate 

totală 
Siloz Baia  54.700 To 
B.R. Casimcea 19.000 To 
B.R. Isaccea 3.000 To 
B.R. Kogalniceanu 22.000 To 
B.R. Macin  5.000 To 
B.R. Mahmudia  16.000 To 
B.R. Peceneaga 11.000 To 
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       Scopul societăţii este achiziţionarea de la producătorii agricoli şi comercializarea 

cerealelor, leguminoaselor şi a seminţelor, prestarea de servicii producătorilor 

agricoli privind condiţionarea cerealelor, depozitarea şi vânzarea acestora în ţara şi 

străinătate. 

       Fiecare siloz şi baza de recepţie este dotat cu echipament pentru încărcat – 

descărcat cereale şi cu echipamente necesare efectuării operaţiunilor de conservare 

şi menţinere în bune condiţii a cantităţii de cereale aflate în stoc. Pentru asigurarea 

calităţii produselor, silozurile dispun de laboratoare proprii şi de laboranţi cu 

experienţa.  

 

2.3. Structura actuală a acţionariatului Emitentului 

       Capitalul social actual al societatii comerciale Comcereal S.A. Tulcea 

8.177.652,50 lei, fiind format din 3.271.061 acţiuni, cu o valoare nominală/acţiune 

de 2,5 Ron.  

        Acţiunile Emitentului sunt tranzacţionate începând cu data de  23.06.1997 pe 

Piaţa Rasdaq, la categoria III-R, având simbolul de tranzacţionare CTUL. Ultima 

tranzacţionare s-a înregistrat în data de 09.03.2015 la preţul de 10 lei, cu o 

capitalizare anticipată de 32.710.610 lei.  

 

  Structura acţionariatului la data de 31.01.2015 se prezintă conform tabelului 

urmãtor:  

Nume Număr acţiuni Procent (%) 
S.C. Argus S.A. Constanţa, loc. Constanţa 3.119.210 95,3577 

Pers. Fizice  148.055 4,5263 

Pers. Juridice 3.796 0,1160 

Total  3.271.061 100 
Sursa: Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare  
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2.4. Conducerea societăţii 

       Societatea comercială este administrată în sistem unitar, de către un 

administrator unic, ales de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, 

care poate avea şi calitatea de acţionar.  

       Dispoziţiile legale cu privire la consiliul de administraţie se aplică 

administratorului unic în mod corespunzător. 

     

a) Consiliul de administraţie al Emitenului este alcătuit din următorii membrii: 

Ioan Pauna  Administrator unic  

 

1. IOAN PAUNA 

           Este administratorul unic în cadrul societăţii. S-a născut la data de 11.11.1956. 

În perioada 1976 – 1981 a urmat cursurile la Facultatea de Electrotehnică- 

Universitatea din Craiova, specializarea Inginer. În perioada septembrie 1993 a urmat 

Cursul de Pregătire în domeniile organizate şi management financiar, evaluarea 

societăţilor comerciale  şi privatizare, în cadrul C&L Industrei-Beratung Europa 1992 

GMBH. Din septembrie 1994 şi până în octombrie 1994 a urmat Curs de pregătire în 

domeniul valorilor mobiliare, privatizare şi organisme de plasament colectiv în 

valorile imobiliare la Centre de Formation de la Profesion bancaire, Paris (Franţa). 

         În mai 1995 a urmat Curs de pregătire cu tema " Bursa de Valori", Camera de 

comert şi industrie a României. În perioada septembrie 1995 a particpat la Curs de 

pregătire în domeniul societăţilor de bursă, Guerard Viala,Franţa. A primit diplomă de 

agent de valori mobiliare autorizat definitiv, în cadrul CNVM,Craiova, Curs cu 

promovarea testării de agent de valori mobiliare autorizat definitiv în perioada 

ianuarie 1997. Iar din septembrie 1997 a particpat la Seminar privind pieţele de valori 

mobiliare, surse de finanţare pentru societăţile comerciale , Kavala, Grecia.  

       În perioada 1984 – 1993 ocupă funcţia de Şef Coelctiv Proiectare , ICMET 

Electroputere, Craiova.  Este Consilier Brokerage în perioada 1993-1995 la FPP V 

Oltenia, Craiova. În perioada 1995-1999 este Preşedinte şi Director Generalla SSIF 

Voltinvest S.A. Craiova. Din anul 1999 – 2003 este Consilier portfoliu la SIF Oltenia 

S.A., Craiova.  
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       Din anul 2003 până în 2004 a fost preşedinte şi Direcor General în cadrul 

Societăţii Comerciale Aparataj Electric S.A., Titu ( România). Ocupă funcţia de 

Preşedinte şi Director general în cadrul S.C. Caromet S.A., Caransebes în perioada 

2004 – 2006. A fost Consilier/Şef serviciu gestiune portofoliu la SIF Oltenia S.A. 

Cariova în anul 2006 – iulie 2012. Din iulie 2012 – prezent administrator la S.C. Argus 

S.A.  

      Din Iulie 2012 -  iunie 2014 a fost Director General la S.C. Argus S.A. Ocupă 

funcţia de administratoe în cadrul societăţii Comcereal S.A. Tulcea din aprilie 2013 – 

prezent. Este Şef serviciu gestiune portofoliu la SIF Oltenia S.A., Craiova din iunie 

2014 –prezent. 

 

        b) Conducerea executiva este asigurata de : 

 

          1. NICULESCU EMILIAN MIHAI  

Ocupă funcţia de Director General, s-a născut la data de 14.11.1955. Este de 

profesie inginer, a urmat cursurile Universităţii Facultăţii de Mecanică din Craiova, în 

perioada 1977-1982.  

     În perioada 1982-1984 a ocupat funcţia de inginer, la societatea I.O.B. Balş. 

 La societatea I.U.G. Craiova, a ocupat următoarele funcţii inginer  în perioada 1984-

1993, Şef Atelier Montaj-maşini unelte grele la data de 1993-1994, din 1994-1995 a 

ocupat funcţia de Director-Fabrica utilaj complex, din 1995-1996 a fost Director 

Tehnic, de la data 1996-2001 a deţinut funcţia de Director general . 

     În perioada 2001-2005 a ocupat funcţia de Director executiv în cadrul societăţii 

comerciale Ste-Proserv S.R.L. Din anul 2005-2009 a deţinut funcţia de Director 

executiv la S.C. Lollini S.R.L. La societatea comercială Rotec S.A. Buzău a ocupat 

funcţia de Director tehnic/Director general adj. în perioada 2009-01.05.2011.  

Niculescu Emilian – Mihai   Director General 

Fulea Violeta  Director economic  

Bejan Corneliu  Director comercial 

Cernat Corneliu Director tehnic  
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      La societatea comercială Promex S.A. Brăila (Grupul Uzinsider) , a ocupat funcţia 

de Director comercial la data de 01.03.2012-26.04.2013. la perioada 01.05.2012-

04.11.2013 a deţinut funcţia de Director comercial/Producţie Grup la Metal Grup 

Industrie Bucureşti- Suc. Galaţi.  

      Din 08.11.2013  şi până în prezent este Director general în cadrul societăţii 

Comcereal S.A. Tulcea.  

 

2. FULEA VIOLETA    

Ocupă funcţia de Director economic, s-a născut la data de 06 februarie 1980. A 

urmat cursurile  Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi, specializarea Contabilitate şi 

informatică de gestiune.  

      A ocupat funcţia de Contabil şef la societatea Atomei S.R.L. în perioadele 

26.07.2012-16.11.2012 şi 29.05.2014-28.06.2014. La societatea Dental Effect S.R.L. a 

ocupat funcţia de Contabil şef la perioadele 26.04.2012-01.11.2013 şi 13.05.2014-

28.07.2014. Din perioada 06.10.2006-01.12.2007 şi 01.06.2008-01.09.2009 a deţinut 

funcţia de Economist (contabil) la Cereal Prest S.R.L. A ocupat funcţia de Profesor 

debutant (matematică) , în perioada 01.09.1998-31.08.1999 la Şcoala cu clasele I-VIII, 

loc. Valea nucarilor, jud. Tulcea, în cadrul aceleaşi şcoli a ocupat postul de Profesor 

suplinitor necalificat (matematică) la data de 19.04.2004-18.06.2004.  

     În cadrul societăţii Comcereal S.A. Tulcea a deţinut următoarele funcţiii de 

Economist-operator oficiul de calcul în perioada 11.11.2004-20.02.2008. La data 

21.02.2008-21.05.2008 a fost în concediu pentru creşterea copilului, a ocupat funcţia 

de Şef serviciu financiar-contabil la data 22.05.2008-10.11.2013, iar din 11.11.2013 şi 

până în prezent deţine funcţia de Director economic în cadrul societăţii. 

   

        3. BEJAN CORNELIU  

Ocupă funcţia de Director comercial în cadrul societăţii. 

        4. CERNAT CORNELIU 

Deţine funcţia de Director tehnic în cadrul societăţii. 

 

  



Document de Prezentare a S.C. Comcereal S.A. Tulcea 

 

 

12 
 

2.5. Numărul angajaţilor, gradul de pregatire şi gradul de sindicalizare a acestora 

   Societatea desfăşoară activităţile cu un personal de 55 salariaţi, dintre care 18 

cu încadrare TESA ( 1 Director general cu contract de mandat, 3 directori cu contract 

individual de muncă, 4 persoane TESA la sediu, 5 şefi de subunităţi care sunt şi 

gestionari, 4 contabili la subunităţi, 1 personal auxiliar la sediu-secretar/casier).  

        Din cei 37 de muncitori, 36 sunt calificaţi pe meserii specifice activităţilor lor, 

iar 1 este necalificat ( femei de serviciu). 

        Din cei 55 de salariaţi, 7 sunt absolvenţi de studii superioare, 17 cu studii medii 

şi 30 calificaţi pe meserii şi un salariat necalificat.  

        Forţa de muncă este nesindicalizată, neafiliată la nici un bloc sindical.  

        Având în vederea planurile de diversificare şi de dezvoltare a operaţiunilor 

companiei, se intenţionează angajarea de personal calificat şi specializat în derularea 

acestor activităţi, în limita resurselor disponibile.  

 

2.6. Cota de piaţă /  principalii competitori  

        În  ultimii 5 ani, numărul firmelor care achiziţionează cereale de pe teritoriul 

judeţului Tulcea a crescut considerabil. Fie sunt firme din portul Constanţa , care au 

renunţat la intermediri şi fac achiziţii direct de la producători ( din câmp, în 

momentul recoltării – S.C. Ameropa Grains S.A, S.C. Bunge S.A., S.C. Alfred C. 

Toepfer International România S.R.L., S.C. Cargill Agricultuta S.R.L.), fie sunt firme 

care vând sămânţa, îngrăşămând, erbicid, în contrapartida cu produse agricole ( S.C. 

Agricover S.A.), fie sunt firme care folosesc cereale şi oleaginoasele ca materie primă 

în procesul de producţie ( S.C. Dobrogea Grup S.A., S.C. LTA Mondial S.R.L., S.C. 

Prutul Galaţi S.A. etc). Acest fapt a condus la creşterea concurenţei pe piaţa noastră 

de achiziţie. 

        S.C. Comcereal S.A. Tulcea are capacitatea de a se adapta noilor condiţii de 

piaţă dispunând de personal calificat, cu experienţa în domeniu, o infrastructură 

corespunzătoare şi o politică de preţuri flexibilă, adaptată cerinţelor pieţei la 

momentul dat.   
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2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business 

       

                           Indicatori Exerciţiu financiar (Lei) 

2012 2013 2014 

Cifra de afaceri, din care : 16.096.056 3.828.656 41.637.013 

Venituri din prestări servicii 854.795 807.093 1.291.383 

Venituri din chirii 218.355 291.096 325.596 

Venituri din comercializarea produselor 

agricole 

14.790.625 2.431.233 39.267.476 

Alte venituri din exploatare  232.281 277.002 13.112 

Venituri din vânzare mat. reziduale   22.232  

Venituri din comercializare îngrăşăminte 

chimice 

  739.446 

 

 

2.8.  Clienţi principali / Contracte semnificative 

         În anul 2014 au fost stabilitate noi contracte cu marii operatori de pe piaţa 

cerealelor, pentru valorificarea produselor achiziţionate : Alfred C.Topfer, Ameropa 

Grains S.A., Glencore Protein România, Brise Group S.R.L., Nova Comerţ S.R.L., Va 

Intertrading Austria S.R.L., Carniprod Tulcea, Asociaţii de crescători de animale, 

Argus S.A. Constanţa.  

 

2.9. Principalii Indicatori tehnico-operationali  

     

 

Indicatori 

Exerciţiu financiar 

2012 2013 2014 

Cifra de afaceri, din care : 16.096.056 3.828.656 41.637.013 

Venituri din prestări servicii 854.795 807.093 1.291.383 

Venituri din chirii 218.355 291.096 325.596 

Venituri din comercializarea produselor 

agricole 

14.790.625 2.431.233 39.267.476 

Alte venituri din exploatare  232.281 277.002 13.112 

Venituri din vânzare mat. reziduale   22.232  

Venituri din comercializare îngrăşăminte 

chimice 

  739.446 
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3. Informaţii financiare 

  Situaţiile financiare ale S.C. Comcereal S.A. Tulcea, pentru anii încheiaţi la 31 

decembrie 2011,2012 şi 2013 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului 

Finanţelor Publice al României 3055/2009 privind aprobarea reglementărilor contabile 

conforme cu directivele europene, Legea Contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi 

modificată, au fost auditate. 

Ponderea veniturilor realizate din activitatea de bază în total cifră de 

afaceri 

 

Denumire 

Exerciţiu financiar (Lei)  

2011 2012 2013 Rezultate preliminare 

2014 

Cifra de afaceri  22.993.962 16.096.056 3.828.656 41.637.013 

Venituri din prestări 

de servicii % 

9,56 5,31 21,08 3,10 

Venituri din vânzarea 

de mărfuri %  

87,59 91,89 63,50 96,08 

Alte venituri din cifra 

de afaceri % 

2,85 2,80 15,42 0,82 

Sursă: Raportul anual 2011,201,2013 şi situaţii financiare preliminare aferente 

exerciţiului financiar 2014. 

         Evoluţia structurii cifrei de afaceri, în anul 2013 faţă de ultimii trei ani, 

demonstrează faptul că ponderea veniturilor din prestări servicii este în creştere, în 

defavoarea veniturilor din vânzarea produselor agricole. Acest fapt este influenţat de 

cantităţile foarte mici de produse comercializate în anul 2013. 

În ultimii doi ani societatea s-a confruntat, cu scăderea cantităţii de produse 

comercializate, în special ca urmare a acţiunii următorilor factori: 

 Creşterea nivelului de concurenţă pe piaţa serviciilor de depozitare 

 Apariţia de noi capacităţi de depozitare, de mici dimensiuni 

 Dificultăţile de finanţare ale companiei, determinate de încasarea cu 

întărziere a debitelor, fapt ce a condus la un rulaj mic al produselor 

achiziţionate şi vândute  
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 Prezenţa agresivă a trader-ilor de cereale, companii multinaţionale 

specializate în comercializarea produselor agricole pe piaţa internă şi 

externă.  

Cifra de afaceri în anul 2013, a înregistrat o scădere cu 12.267.400 lei faţă de 

2012. În anul 2012, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 16.096.056 lei, în 

scădere cu 6.897.906 lei faţă de 2011.  

În anul 2014 societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 41.637.013 lei, în 

creştere cu 37.808.357 lei faţă de anul 2013. 

Veniturile din prestări servicii (depozitare cereale) au avut o pondere mică în 

structura cifrei de afaceri, în raport cu anii precedenţi, spaţiile de depozitare de care 

societatea dispune au contribuit decisiv la creşterea volumului produselor 

comercializate. Astfel, având spaţii proprii de depozitare, pe termen mediu s-au creat 

stocuri de marfă care ulterior au fost valorificate cu preţuri mai bune decât cele 

practicate în campania de recoltare. 

 

     Elemente de evaluare generală  

 

Explicaţii 

Exerciţiu financiar (Lei) 

2011 2012 2013 Rezultate 

preliminare 

2014 

Venituri totale din care : 23.625.266 16.990.839 4.148.630 42.770.420 

Venit din exploatare  23.250.152 16.761.153 4.084.582 42.000.119 

Vânzare active  0 0 0  

Venit. financiare 375.114 229.686 64.048 770.301 

Cheltuieli totale din 

care: 

22.936.640 19.058.555 5.788.608 41.073.334 

Cheltuieli de exploatare  22.936.424 19.058.555 5.788.608 40.879.683 

Cheltuieli vânzare activ 

(val. Neamortiz. Integral) 

0 0 0 

 

0 

Cheltuieli financiare  216 0 0 193.651 

Rezultate financiare 

brute  

688.626 (2.067.716) (1.639.978) 1.697.086 

Din exploatare  313.728 (2.297.402) (1.704.026) 1.120.436 

Din vânzare de active  0 0 0  
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Din active financiare  374.898 229.686 64.048 576.650 

Impozit profit 127.112 59.775 0 27.553 

Profit/pierdere exerciţiu 

financiar  

561.514 (2.127.491) (1.639.978) 1.669.533 

Sursă: Raportul anual 2011,2012, 2013 şi situaţii financiare preliminare aferente 

exerciţiului financiar 2014 

 

Societatea a înregistrat în anul 2012 o pierdere contabilă de 2.127.491 lei, 

generată de obligativitatea înregistrării provizionului pentru clienţi incerţi în valoare 

de 2.085.256,96 lei. În situaţile în care operaţiunile comerciale cu S.C. Cereal Impex 

ar fi continuat să se desfăşoare în condiţii normale, societatea ar fi putut înregistra o 

pierdere de 42.234 lei.  

Societatea a înregistrat pierdere şi la rezultate financiare brute de 2.067.716 lei. 

Cheltuielile totale se observă din tabelul de mai sus că sunt în scădere pe toată 

perioada supusă analizei, înregistrând în anul 2013 cu 13.269.947 lei mai puţin faţă de 

anul 2012 . 

         În anul 2013, societatea înregistrează o pierdere contabilă de 1.639.978 lei, 

generată în cea mai mare parte de volumul redus al tranzacţiilor comerciale cu 

produse agricole, iar veniturile din prestări servicii, chirii şi dobânzi au fost de 

asemenea mai mici decât ce s-a preconizat în BVC aprobat pentru 2013. 

         De asemenea, rezultatul contabil al exerciţiului financiar al anului 2013 a fost 

influenţat şi de necesitatea constituirii provizioanelor pentru clienţi incerţi, la 

31.12.2013, în sumă de 233.186,42 lei.  

         Din analiza situaţiilor preliminare aferente exerciţiului financiar 2014, se 

observă creşterea considerabilă a veniturilor totale cu 38.621.790 lei faţă de anul 

precedent, de asemenea şi veniturile din exploatare au crescut cu 37.915.537 lei faţă 

de 2013.  
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           Costuri  

 

Explicaţie 

Exerciţiu financiar (Lei) 

2011 2012 2013 Rezultate 

preliminare 2014 

Cheltuieli totale din 

care :  

22.936.640 19.058.555 5.788.608 41.073.334 

Cheltuieli de 

exploatare din care : 

22.936.424 19.058.555 5.788.608 40.879.683 

Cheltuieli 

materiale,energie  

455.834 359.520 385.732 399.665 

Cheltuieli cu mărfurile  19.484.520 13.477.127 2.387.224 37.473.878 

Cheltuieli cu 

personalul  

1.764.172 1.776.335 1.433.130 1.517.833 

Cheltuieli cu 

amortizarea  

466.873 706.552 649.154 463.623 

Cheltuieli cu impozite 

şi taxe  

284.520 168.938 176.711 283.100 

Alte cheltuieli 398.218 484.826 498.851 741.584 

Cheltuieli provizion 

clienţi incerţi 

82.287 2.085.257 257.806 0 

Cheltuieli financiare  216 0 0 193.651 

Sursă: Raportul anual 2011,2012, 2013 şi situaţii financiare preliminare aferente 

exerciţiului financiar 2014 

 

         Cheltuielile materiale, energie şi mărfuri au scăzut ca urmare a cantităţii mai 

mici de produse recepţionate şi achiziţionate în anul 2012, faţă de anul anterior. În 

anul 2014 au înregistrat o creştere de 1,04% faţă de anul 2013. 

        Cheltuielile cu personalul sunt mai mari deoarece în luna iunie 2011 s -au 

majorat salariile cu 11,67%. În anul 2012, cheltuielile cu personalul includ 12 luni cu 

salarii majorate comparativ cu anul 2011, în care primele 5 luni au fost cu salariile 

nemajorate.  

       În ceea ce priveşte cheltuielile cu mărfurile, scăderea lor în anul 2012 faţă de 

anul 2011 nu este proporţională cu scăderea cantităţii de produse achiziţionate, 

deoarece preţurile de achiziţie practicate în anul 2012 au fost mai mari decât în anul 

2011.  
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      Cheltuielile materiale şi energie au înregistrat o creştere de 7,29% faţă de anul 

2012, fapt datorat şi cantităţilor mai mari recepţionate faţă de anul anterior.  

      Cheltuielile cu personalul sunt mai mici comparativ cu anul 2012 datorată 

reducerii săptămânii de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptâmână pentru perioada 

01.02.2013-30.06.2013, conform art.52 al.3 din Codul Muncii. Comparativ cu anul 

2013, cheltuielile cu personalul în anul 2014 sunt mai mari cu 1,06%, creştere 

datorată majorării salariului minim în ianuarie, respectiv iulie 2014, precum şi a 

creşterii activităţii în anul 2014 faţă de 2013. 

        Cheltuielile cu mărfurile sunt semnificativ mai mici faţă de anii precedenţi, 

cauză principală a comerţului scăzut cu cereale rămânând disponibilităţile băneşti 

limitate. Sunt semnificativ mai mari faţă de anii precedenţii în 2014, acest lucru a 

fost posibil ca urmare a adaptării la condiţiile de piaţă specifice comerţului cu 

cereale, lărgirea bazei de furnizori şi clienţi, utilizarea spaţiilor de depozitare la circa 

40% din capacitatea autorizată, practicarea preţurilor din piaţa atât la achiziţii cât şi 

la vânzare, prin monitorizare atentă a evoluţiilor acestora şi asigurarea resurselor 

financiare complementare prin accesarea unui plafon de creditare.   

 

Situaţiile financiare intermediare aferente raportării Semestriale ş i ale 

Trimestrului III , ai aniilor 2013, respectiv 2014, au fost întocmite în conformitate cu 

Standardele contabile aplicabile, nu au fost auditate. 

 

           Analiza activităţii economice-financiare  

 

          Denumire  

Exerciţiul financiar (Lei) 

30.06.2013 30.06.204 

Venituri totale  400.561 3.732.495 

Cheltuieli totale  1.547.423 3.766.877 

Rezultate financiare brute  (1.146.862) (34.382) 

Profit net    

Pierdere 1.146.862 34.382 

Sursă: Raportul semestrial, la perioada 30 iunie 2014  
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        În urma analizei activtăţii economice-financiară a S.C. Comcereal S.A. Tulcea pe 

primul semestru al anului 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013, s -au 

constatat următoarele: 

        Veniturile totale au înregistrat o creştere considerabilă  de 931,82 % în perioada 

30 iunie 2014 faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Urmate de cheltuieli totale 

cu 2.219.454 lei la semestrul I 2014 faţă de semestrul I 2013.  

       Elemente de bilanţ  

 

Elemente patrimoniale 

 

Exerciţiul financiar (Lei) 

30.06.2013 30.06.2014 

Active imobilizate – Total ,din care  19.293.757 18.784.836 

Imobilizări necorporale  18.259.270  

Imobilizări corporale  1.034.487 17.750.349 

Imobilizări financiare 9.218.870 1.034.487 

Active circulante –Total,din care  2.867.191 10.606.598 

Stocuri  2.867.191 4.991.573 

Creanţe 4.806.191 2.073.573 

Casa şi conturi la bănci  1.545.488 3.541.452 

Cheltuieli în avans    

Total activ (I+II+III+IV) 28.512.627 28.131.354 

Datorii ce trebuie plătit într-o perioadă de 

până la un an  

831.875 1.292.392 

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă 

mai mare de un an 

  

Provizioane    

Venituri în avans  329.815 326.514 

Capitaluri proprii, din care  27.350.937 27.809.992 

Capital social subscris vărsat  7.191.100 8.177.653 

Rezerve din reevaluare  15.502.082 15.502.082 

Rezerve  7.932.108 7.932.108 

Pierderea raportată (2.127.491) (3.767.469) 

Rezultatul exerciţiului  (1.146.862) (34.382) 

Total pasiv (I+II+III+IV) 28.512.627 27.809.992 

Sursă: Raport semestrial, la perioada 30 iunie 2014 
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           În urma analizei Elementelor de bilanţ  ale societăţii pe primul semestru al 

anului 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013, s -au constatat 

următoarele: 

           Cele mai semnificative scăderi, se pot observa din tabel la Imobilizări 

financiare , acestea au înregistrat o scădere de 8.184.383 lei în perioada 30 iunie 

2014 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. De asemenea, creanţele au avut o 

scădere de 2.732.618 lei faţă de perioada 30 iunie 2013.  

 

     Contul de profit şi pierdere la perioada 30 septembrie 2014 

 

Denumire indicator 

Exerciţiu financiar (Lei) 

30.09.2013 30.09.2014 

Cifra de afaceri netă  2.166.237 29.560.265 

Producţia vândută 862.645 1.404.512 

Venituri din vânzarea mărfurilor  1.303.592 28.155.753 

Alte venituri din exploatare  216.747 166.659 

Venituri din exploatare  2.382.984 29.726.924 

Cheltuieli cu materiile prime şi materiale consumabile  109.148 150.111 

Alte cheltuieli materiale  2.163 4.288 

Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 162.400 132.180 

Cheltuieli privind mărfurile  1.294.544 26.923.176 

Cheltuieli cu personalul , din care: 1.089.939 1.078.340 

Salarii şi indemnizaţii 848.629 841.195 

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială  241.310 237.145 

Ajustări de valoare privind imobilizărilor corporale şi 

necorporale  

487.696 340.550 

Cheltuieli  487.696 340.550 

Ajustări de valoare privind activele circulante  (89.379) 0 

Cheltuieli 426 0 

Venituri  89.805 0 

Alte cheltuieli de exploatare  671.046 896.522 
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Cheltuieli privind prestaţiile externe  506.760 649.096 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate  164.282 211.390 

Alte cheltuieli  4 36.036 

Cheltuieli de exploatare  - Total 3.727.557 29.525.167 

Profit sau pierdere din exploatare  (1.344.573) 201.757 

Venituri din interese de participare   550.000 

Din care venituri obţinute de la entităţile afiliate   550.000 

Venituri din dobânzi  48.770 42.273 

Alte venituri financiare   176.721 

Venituri financiare –Total  48.770 768.994 

Cheltuieli privind dobânzile   83.285 

Cheltuieli financiare  83.285 

Profit sau pierdere financiară 48.770 685.709 

Profit sau pierdere curentă  (1.295.803) 887.466 

Venituri totale  2.431.754 30.495.918 

Cheltuieli totale  3.727.557 29.608.452 

Profitul sau pierderea brută  (1.295.803) 887.466 

Impozitul pe profit   11.973 

Profitul sau pierderea net a exerciţiului financiar  (1.295.803) 875.493 

Sursă: Raport trimestrul III, la perioada 30 septembrie 2014 

 

         În ceea ce priveşte evenimentele importante care s -au produs în intervaul de 

timp 1 ianuarie-30 septembrie 2014, este important de menţionat ca urmare Ofertei 

Publice de Preluare de acţiuni ale Comcereal  S.A. Tulcea, Argus S.A. Constanţa 

deţine un procent de 95,3577% din acţiunile Comcereal.  

         Din tabelul de mai sus , se constată faptul că scăderile cele mai semnificative s -

au înregistrat la  ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale  

cu 147.146 lei în perioada 30 septembrie 2014 faţă de perioada anterioară. 

         Creşterile considerabile ale societăţii s-au înregistrat la venituri totale   cu 

28.064.164 lei în trimestrul III 2014 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, de 
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asemenea cifra de afaceri a înregistrat o creştere de 27.394.028 lei la perioada 30 

septembrie 2014 faţă de 30 septembrie 2013.  

 

       Auditarea informaţiilor financiare anuale istorice 

       Situaţiile financiare ale Emitentului aferente anului 2011,2012 si 2013, au fost 

auditate. 

 

3.1. Politica si practica privind prognozele  

       Societatea comercială Comcereal S.A. Tulcea va stabili o politică şi practică 

privind prognozele, în concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru 

societăţile listate pe AeRO. 

 

3.2. Politica si practica privind dividendele  

      Societatea va stabili o politică şi practică de dividende în concordanţă cu 

Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile listate pe piaţa AeRO. 

 

4. Plan de dezvoltare  

           Propuneri investiţii 2015 

Investiţie propusă Valoare estimată (Ron)  Termen finalizare  

B.R Macin  75.000  

Extindere cap. depozitare Macin 75.000 TR. III 

   

B.R Peceneaga 59.500  

Extinderea cap. depozitare Peceneaga 

(amenajat magazine existentă)  
46.000 TR. IIII 

Achiziţie snec cereale  13.500 TR. III 

   

B.R Casimcea  78.500  

Extinderea cap. depozitare Casimcea 

(amenajat magazine existenta)  

65.000 TR. III 

Achizitie snec cereale  13.500 TR. III 

   

Siloz Baia  209.720  

Reparaţie elevator EL 80 - 2 buc 53.720 TR. III  
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Reparaţie 2 luminatoare  11.000 TR. III 

Reparaţie platforma betonata latura Est 

Siloz Baia 

25.000 TR. III 

Reparaţie şi punere în funcţiune 

(autorizare) cale ferată Siloz Baia  
120.000 TR. III 

 

 

5. Factori de risc 
 

       Factori de risc financiar  

       Prin natura activităţi efectuate, societatea este expusă unor riscuri variate care 

includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii şi riscul de lichiditate. 

Conducerea urmăreşte  reducerea efectelor potenţial adverse, asociate acestor 

factori de risc, asupra performanţei financiare a societăţii. 

 

        Riscul de credit  

        Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanţelor sale comerciale şi a 

celorlalte tipuri de creanţe. Referinţele privind bonitatea clienţilor sunt obţinute în 

mod normal pentru toţi clienţii noi, data de scadenţă a datoriilor este atent  

monitorizată şi sumele datorate după depăşirea termenului sunt urmărite cu 

promptitudine.   

  

        Riscul valutar  

        Societatea ar putea fi expusă fluctuaţiilor cursului de schimb valutar prin datoria 

generată de eventualele împrumuturi sau datorii comerciale exprimate în valută. 

Datorită costurilor mari asociate, politica societăţii este să nu utilizeze instrumente 

financiare pentru diminuarea acestui risc.         

 

    Riscul de rată a dobânzii  

    Fluxurile de numerar operaţionale ale societăţii sunt afectate de variaţiile ratei 

dobânzilor.  
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     Riscul de lichiditate  

     Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menţinerea de numerar 

suficientă şi a unor linii de credit disponibile. 

 

  Riscuri legate de mediul economic din România  

      România -  piaţă emergentã 

    România este o piaţă emergentã, deci potenţialii investitori în Acţiuni trebuie 

să aibã în vedere ca o astfel de piaţă prezintă un nivel mai ridicat de risc în 

comparaţie cu ţãrile mai dezvoltate. Principalele riscuri care ar putea duce la 

reducerea activitãţii economice în România pentru anul 2015 sunt legate de 

incertitudinile persistente de pe scena politicã care ar putea duce la creşterea 

costurilor de finanţare şi la încetarea investiţiilor.  

    Ţãrile în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a 

procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea unui 

echilibru între interesele consumatorilor şi investitorilor. Procesul de asigurare a 

acestui cadru stabil se poate prelungi pe o perioadă lungă de timp, întrucât România 

poate trece printr-o serie de modificari bruşte şi neanticipate la nivel politic, juridic, 

social sau economic, inclusiv perioade de recesiune economicã, modificări importante 

sau amendamente legislative, creşteri ale ratei inflaţiei, instabilitate 

guvernamentalã, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenţii ale Statului în 

zonele principale de infrastructurã (inclusiv, fără a se limita la, contribuţiile solicitate 

de Guvern).    

 

     Generalităţi – Pieţe Emergente 

     Economia din România este în prezent în tranziţie spre o economie de piaţă, iar 

mediul macro-economic este incã instabil. De aceea, piaţa din România implicã riscuri 

mai mari decât pieţele dezvoltate, incluzând riscuri politice şi legislative. Evenimente 

politice, economice, sociale sau evenimente de altã naturã din România sau din alte 

pieţe emergente pot avea un impact important asupra valorii pieţei şi lichidităţii 

Acţiunilor.  
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      Instabilitate politicã şi guvernamentalã în România 

     Contextul politic din România este foarte volatil, marcat de disputele 

constante între organele executive, legislative şi juridice, care au un impact negativ 

asupra mediului de afaceri şi investiţii din România. În timp ce mediul politic 

românesc poate să parã relativ stabil în prezent, riscul de instabilitate, ca urmare a 

unei agravãri a situaţiei economice din România şi degradarea standardelor de viaţã 

ar trebui să fie luat în considerare. Astfel orice instabilitate ar putea fi în detrimentul 

contextului economic şi politic, mai ales pe termen scurt.  

 

       Legislaţie 

      Ca urmare a punerii în aplicare a legislatiei europene, legile românesti se 

modifică în mod continuu. Legile care reglementează societãţile, valorile mobiliare, 

concurenţa şi alte domenii continuã să fie modificate şi legi noi sunt adoptate pentru 

a se conforma cu legislaţia Uniunii Europene.   

Sistemele juridice şi de reglementare necesare pentru o funcţionare eficientă a 

pieţelor de capital sunt încă în curs de dezvoltare în România.  Protecţia legalã 

împotriva manipulãrii pieţei şi activitãţilor ilegale nu este pusã în aplicare în România 

într-o mãsurã la fel de mare şi eficientã precum în alte jurisdicţii mai dezvoltate. 

 

6. Informaţii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate în perioada de 

      12 luni anterioară listării 

          Prin Decizia nr. A/102/06.02.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară a 

aprobat Oferta Publică de Preluare Obligatorie a S.C. Comcereal S.A. Tulcea, având 

ca Ofertant: S.C. Argus S.A. Constanţa şi Intermediar SSIF Voltinvest S.A.  

          Oferta Publică a avut ca obiect un număr de 159.048 acţiuni cu valoare 

nominală de 2,5 lei/acţiune, reprezentând 4,86 % din capitalul social al Emitentului. 

Procentul deţinut de Ofertant înaintea Ofertei era de 95,1377%. 

          Au fost depuse în cadrul Ofertei 7.197 acţiuni, reprezentând 0,22% din capitalul 

social al Emitentului şi 4,52% din numărul de acţiuni obiect al ofertei. Au fost 

cumparate un număr de 7.197 acţiuni, pentru care s-a plătit suma de 49.659,30 lei. 
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Procentul deţinut de Ofertant în urma închiderii Ofertei 95,358% din capitalul social al 

Emitentului. 

 

7.  Planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital 

            În funcţie de evoluţia pieţei şi a nevoilor de finanţare ale societăţii, există 

posibilitatea emiterii de noi acţiuni sau obligaţiuni, pentru asigurarea necesităţilor de 

finanţare. 

 

8.   Numele auditorilor 

   Situaţiile financiare anuale pentru perioadele supuse  analizei, ale societăţii 

comerciale Comcereal S.A. Tulcea ale aniilor 2011 şi 2012 au fost auditate de către  

S.C. Evexem S.R.L., cu sediul în localitatea Tulcea, str. Babadag, nr.140, bl. Coral 

Plazza , cod unic de înregistrare RO 10280471, reprezentată de Negrisan Tudor, 

auditor financiar  independent legitimat cu Carnetul de Auditor Financiar nr. 

2724/27.01.2009.  

  Situaţiile financiare aferente anului 2013 au fost auditate de către JPA Audit 

& Consultanţă S.R.L., auditor înregistrat C.A.F.R. 319, reprezentată prin Florin Toma 

, auditor înregistrat C.A.F.R. 1747.  

 

9. Societăţi afiliate şi procentul de acţiuni detinute  

 Comcereal S.A. Tulcea deţine 100% din părţile sociale ale Cereal Prest S.R.L., 

înfiinţată în anul 2006, în baza hotărârii A.G.E.A. nr. 1/30.08.2006, respectiv 103.360 

părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Acţiunile Comcereal S.A. Tulcea 

sunt deţinute în procent de 95,3577% de către Argus S.A. Constanţa.   
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Anexe  

1. Actul constitutiv al socităţii 
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2. Sinteza rezultatelor financiare  pentru ultimii 3 ani anual ş i ultimul 

semestrial ,cele semestriale nu au fost auditate. 

 

Contul de profit si 

pierdere 

Exercitiul finaciar (lei) 

2011 2012 2013 S1 2013 S1 2014 

Cifra de afaceri neta 22.993.962 16.096.056 3.828.656 206.586 3.054.435 

Cheltuieli din 

exploatare  

22.936.424 19.058.555 5.788.608 1.547.423 3.766.877 

Rezultat operational  313.728 (2.297.402) (1.704.026) (1.184.036) (651.750) 

Rezultat financiar  374.898 229.686 64.048 37.174 617.368 

Rezultat brut 688.626 (2.067.716) (1.639.978) (1.146.862) (34.382) 

Rezultat net 561.514 (2.127.491) (1.639.978) (1.146.862) (34.382) 

Rezultat net pe 

actiune (Lei) 

0,19 (0,73) (0,50) (0,35) (0,01) 

 Sursă: Raportul anual anii 2011,2012,2013 şi raportare semestriala 30 iunie 2014 

 

3. Sinteza pozitiei financiare /bilantul pentru ultimii 3 ani - anual şi 

ultimul semestrial, cel semestrial nu au fost auditat. 

(lei) 2011 2012 2013 30.06.2014 

Elemente de activ      

Active imobilizate  20.217.211 19.619.724 18.976.570 18.784.836 

Active circulante  11.952.408 9.882.191 10.034.180 10.606.598 

Cheltuieli in avans  1.181 1.494 0 37.464 

Total activ  32.170.800 29.503.409 29.010.750 29.428.898 

Elemente de pasiv     

Capitaluri proprii 31.130.654 28.497.799 27.844.374 27.809.992 

Datorii, total din 

care:  

668.831 670.184 823.982 1.292.392 

- Sub 1 an  668.831 670.184 823.982 1.292.392 

- Peste 1 an      
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Provizioane  24.666    

Venituri in avans 346.649 335.426 342.394 326.514 

Total pasiv 32.170.800 29.503.409 29.010.750 29.428.898 

Sursă: Situaţii financiare anii 2011,2012,2013 raportare semestriala 30 iunie 2013 

 

4.  Bugetul de venituri şi cheltuieli proiect an 2015 

 
Specificaţie Realizat în anul 

2014 

Prevederile an curent 

– Total 

% (3/2%) 

Venituri totale ,din care: 42.770.421 57.575.515 134,62 

Venituri din exploatare  42.000.120 57.277.515 136,37 

Venituri financiare  770.301 298.000 38,69 

Venituri excepţionale  0 0  

    

Cheltuieli totale,din care : 41.053.464 55.358.880 134,85 

Cheltuieli de exploatare, din care: 40.859.813 54.943.190 134,47 

Cheltuieli privind mărfurile, 

materialele consumabile  

37.668.175 50.977.190 135,33 

Cheltuieli cu personalul  1.517.834 1.602.000 105,55 

Cheltuieli privind amortizarea şi 

provizioanele  

463.623 500.000 107,85 

Cheltuieli cu utilităţile 

(energie,apa,gaz) 

205.368 220.000 107,12 

Alte cheltuieli de exploatare  1.004.813 1.644.000 163,61 

Cheltuieli financiare  193.651 415.690 214,66 

Cheltuieli exepţionale  0 0  

Rezultatul din exploatare  1.140.307 2.334.325  

Rezultatul financiare  576.650 (117.690)  

Rezultatul brut-profit/pierdere 1.716.957 2.216.635  
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5. Decizia organului statutar privind tranzacţionarea pe AeRO   
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