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1.

Situația economico - financiară

Raportarea financiar-contabilă la 30.06.2022, întocmită conform prevederilor Ordinului
Ministrului Finanțelor Publice nr. 1669/2022 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

la
30.06.2021

La
30.06.2022

440.162.670
25.036.946
11.768.078

429.560.860
38.816.843
70.233.618

TOTAL ACTIVE CURENTE
PASIVE CURENTE
PASIVE PE TERMEN LUNG
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

57.587.149
51.696.403
161.060.956
451.601.210

133.964.237
72.516.776
138.613.722
494.394.972

1.1.b) Contul de profit și pierdere
lei
la 30.06.2021

la 30.06.2022

VÂNZĂRI NETE (CIFRA DE AFACERI)

71.646.152

150.570.319

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

74.333.890
18.585.269
14.539.818

156.208.071
24.781.373
21.936.007

0

1.014.974

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

Dividende
Prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 353 din data de 28
Aprilie 2022 s-a aprobat distribuirea de dividende brute în sumă de 8.427.267 lei
din profitul exercițiului financiar al anului 2021.
Dividendele au fost plătite prin intermediul Depozitarului Central S.A. și agentului
de plată BRD – Groupe Société Générale („BRD”). Data plății dividendelor stabilită
de AGA a fost 22 iunie 2022.

c) Situația fluxurilor de numerar
Exercițiul încheiat la
30.06.2022

(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
Creștere capital social
Dividende plătite
Numerar net din activități de finanțare

72.911.598
(1.791.767)
(2.637.343)
68.482.488

(5.743.743)

25.898
1.175

(5.716.670)

(4.559.789)

(264.470)
(225.742)
(5.946.123)
(10.996.124)

Cresterea neta a numerarului si
echivalentelor de numerar

51.769.694

Numerar și echivalente de numerar
la inceputul exercițiului financiar

18.463.924

Numerar și echivalente de numerar
la sfârșitul exercițiului financiar

70.233.618

Societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul statului la data de 30.06.2022.
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.

În primul semestru al anului 2022, activitatea societății a înregistrat o expansiune
importantă pe fondul creșterii traficului de mărfuri prin portul Constanța, creștere generată
de contextul geo-politic zonal. Astfel, ca urmare a războiului ruso-ucrainean şi, implicit, a
închiderii și/sau restrângerii dramatice a operațiunilor prin porturile ucrainiene, România a
devenit una dintre principalele căi de transport pentru mărfurile din Ucraina, fiind folosită
ca ţară de tranzit. În plus, având în vedere creșterea cererii pentru serviciile de operare
portuară, tarifele practicate în portul Constanța au înregistrat, de asemenea, creșteri,
generând venituri importante și rezultate financiare pe măsură.
Pentru semestrul al doilea al acestui an se preconizează o temperare a fluxului de mărfuri
prin portul Constanța și totodată a tarifelor pentru serviciile portuare, ca urmare a faptului
că situația politică din zonă pare/tinde să se așeze, Ucraina începe să poată utiliza
infrastructura proprie, iar infrastructura portului Constanța nu permite preluarea unor
fluxuri de marfă mai mari decât ce a reușit până în prezent, din cauza lipsei investițiilor în
zonă și a infrastructurii feroviare serios degradată. În același timp, ca efect al sancțiunilor
economice aplicate Rusiei, s-au redus semnificativ o parte din fluxurile de materii prime
minerale, respectiv cărbune de origine Rusia. În plus, ca urmare a creșterilor majore a
prețurilor la utilități (energie electrică și gaze naturale), industria aluminiului din România
a fost nevoită să închidă o parte importantă a unităților de producție, iar tranzitul de
bauxită prin Terminal a dispărut începând cu semestrul al doilea al acestui an.

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 aceeași perioadă a anului trecut.

În primul semestru al anului 2022 cheltuielile de capital au fost în sumă de 7.061.667 lei,
după cum urmează:
lei
Cheltuielile de capital
- achiziții mijloace fixe
- imobilizări corporale în curs
- avansuri imobilizări corporale
TOTAL:

la
30.06.2021

la
30.06.2022

1.100.919
1.797.876

3.041.220
3.472.439

1.841.865
4.740.660

548.008
7.061.667

Marea majoritate a cheltuielilor de capital efectuate au fost înregistrate în legătură cu
proiectul de investiții „Sporirea capacității de descărcare a cerealelor din barje”. Proiectul
constă în construirea unui nou sistem de descărcare a barjelor, care va crește capacitatea
zilnică de recepție cu aproximativ 3.000 mt, în scopul de a oferi cel mai înalt nivel de servicii

de manipulare și depozitare a cerealelor și oferindu-le, în același timp, clienților,
oportunitatea de a crește debitele de mărfuri tranzitate prin Terminalul Comvex.
Valoarea investiției este de aproximativ 2 milioane de euro și a fost finanțată prin
suplimentarea creditului bancar obținut pentru dezvoltarea Terminalului de Cereale de la
cele două bănci finanțatoare, respectiv Eximbank și Raiffeisen Bank.
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.
De asemenea, activitatea Terminalului de Cereale Comvex se bazează pe activitatea
agricolă din România și bazinul inferior al Dunării (Ungaria, Serbia, Bulgaria).
Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în primul semestru al anului 2022 volumul
de marfuri vrac manipulate în Terminalul de Minerale Comvex a crescut semnificativ. Astfel,
în cursul semestrului I al acestui an au fost manipulate 4.918.296tone materii prime,
comparativ cu 3.532.869tone manipulate în semestrul I al anului 2021 (creștere de aprox.
39,2%).
În primul semestru al acestui an, societatea și-a păstrat clienții existenți ai Terminalului de
Minerale, respectiv: Liberty Galați, Transport Trade Services, Alum, Vitol, Romcim și
Moravacem Serbia, Holcim România, Sisecam Soda Lukavac, si a atras noi clienți, din
Ucraina, precum Metinvest International si Ferrexpo Middle East.
Terminalul de Cereale a manipulat în cursul acestui semestru o cantitate de 2.862.340 tone
cereale, comparativ cu 1.947.246 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, precum
si clientul din Ucraina, Trade Agro Union.
Din totalul de 150.570.319 lei cifra de afaceri înregistrată în semestrul I 2022, suma de
91.764.992 lei reprezintă cifră de afaceri înregistrată în legătură cu activitatea Terminalului
de Minerale, iar diferența de 58.805.327 lei 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 30.06.2022;
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 2022 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 al Consiliului de Administrație, Director General,
Viorel Panait

Raport de Revizuire a Situa iilor Financiare Interimare
C tre Ac ionarii Societ ii Comvex SA

Introducere
Am revizuit situa iile financiare interimare ale Comvex SA (Societatea), care cuprind Situa ia
activelor, datoriilor i capitalurilor proprii la 30 iunie 2022, Contul de profit i pierdere pentru perioada
de ase luni încheiat la aceast dat , Date informative la 30 iunie 2022 precum i un sumar al
politicilor contabile semnificative i alte informa ii (Situa ii Financiare Interimare). Conducerea
r spunde pentru întocmirea i prezentarea fidel a acestor Situa ii Financiare Interimare în
conformitate cu Ordinul Ministrului Finan elor Publice al României nr. 1802/2104 cu modific rile i
complet rile ulterioare (OMFP 1802/2014), Ordinul Ministrului Finan elor Publice al României nr.
1669/2022 (OMFP 1669/2022) i cu politicile contabile prezentate în Situa iile Financiare Interimare.
Responsabilitatea noastr este de a exprima o concluzie asupra acestor Situa ii Financiare Interimare,
bazat pe revizuirea noastr .

Sfera de aplicare a serviciilor de revizuire
Am efectuat revizuirea noastr în conformitate cu Standardul Interna ional privind Misiunile de
Revizuire 2410 Revizuirea Informa iilor Financiare Interimare efectuat de c tre Auditorul
Independent al Entit ii. O revizuire a Situa iilor Financiare Interimare const în intervievarea în
principal a persoanelor responsabile pentru aspectele financiare i contabile i în aplicarea de
proceduri analitice i a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod
semnificativ mai redus decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Interna ionale
de Audit i prin urmare, nu ne permite s ob inem asigurarea c am luat cuno tin de toate aspectele
semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unei misiuni de audit. În consecin , noi nu
exprim m o opinie de audit.

Concluzie
Pe baza revizuirii efectuate, nu am identificat nici un aspect care s ne fac s credem c Situa iile
Financiare Interimare nu sunt întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu
OMFP 1802/2014, OMFP 1699/2022 i cu politicile contabile prezentate în Situa iile Financiare
Interimare.

Alte aspecte
Situa iile financiare interimare nu sunt menite s prezinte pozi ia financiar , rezultatul opera iunilor i
un set complet de note la situa iile financiare interimare în conformitate cu reglement ri i principii
contabile acceptate în ri i jurisdic ii altele decât România. De aceea, Situa iile Financiare Interimare
nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglement rile contabile i legale din
România inclusiv OMFP 1802/2014 i OMFP 1699/2022.

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

Bucure ti, 16 august 2022

Societatea COMVEX S.A.
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România
Tel: 0241-603051; Fax 0241-639010
Capital social: 29.139.927,5 lei
Cod Unic de Înregistrare: 1909360
Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991

DECLARAȚIE

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

