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RAPORTUL ANUAL
la 31.12.2017

conform Regulamentului C.N.V.M. NR. 1/2006

SC COMCM SA CONSTANŢA
Sediul social: Bulevardul Aurel Vlaicu 144, Constanta
Numărul de telefon / fax: 0241 617308. 0241 616023
Numărul si data inregistrarii la Registrul Comerţului : J 13/ 613 /1991
Cod unic de inregistrare fiscală: RO 1868287
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucuresti;
Capital social subscris si vărsat : 23.631.667,80 ron
Principalele caracteristici ale valorilor imobiliare emise: 236.316.678 actiuni cu valoarea nominală

de 0,1 lei/acţiune

l.ANALlZA ACTIVIT Ă TII SOCIET ĂTII COMERCIALE

1.1 a) Descderea activităţii de bază a societăţii comerciale

Societate a comercială COMCM S.A este persoană juridică română înregistrată la Oficiul
Registrul Comerţului sub numărul J13/ 613/1991, cod unic de înregistrare RO 1868287 si funcţionează
ca o societate pe acţiuni în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile cornerciale
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Este o societate deţinută public, conform prevederilor Legii nr. 29712004 privind piaţa de
capital, acţiunile societăţii fiind înscrise şi tranzacţionate pe piaţa bursieră BVB având simbolul
"CMCM".

Evidenţa actionarilor este înregistrată la S.C. DEPOZIT ARUL CENTRAL S.A conform
contractului nr. 1615/02.11.1999.

Situaţiile financiare individuale pentru exercitiul financiar 2017, sunt intocmite in conformitate
cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale
caror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Obiectul principal de activitate, potrivit clasificării CAE.N.", este fabricarea betonului" cod
2363.

Activităţile auxiliare înscrise în Actul Constitutiv pe care le poate desfăşura societatea sunt
următoarele:

• producţie industrială pentru construcţii: produse proprii de carieră, prefabricate;
• comercializarea materialelor de construcţii;
• activitate de cazare în cămine şi alimentaţie publică;
• activitati de inchiriere spatii.
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b) Precizarea datei de în(iill(are a societătii comerciale:

S.c. COMCM S.A. Constanţa a luat fiinţă 111 anul 1991 prin desprinderea din fostul Trust de
Construcţii Locale Constanţa (T.A.G.C.M.), în conformitate cu Decizia Consiliului Judeţean Constanta
nr.703/14 dec. 1990.

c) Descrierea fuziullilor sau reorgallizarilor se11l1lificativeale societăţii comerciale:

Capitalul social subscris şi vărsat al societăţii la data de 31.12.2017 este de 23.631.667,80 lei
divizat în 236.316.678 acţiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/actiune.

Pentru susţinerea programului de dezvoltare şi modernizare a societăţii, în anul 2008 capitalul
social a fost majorat de la 1.997.300 lei la 23.631.667,80 Ici impărtit în 236.316.678 acţiuni nominative
cu valoare nominală de 0,1 lei facţiune, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr.520l/22.04.2008.

Majorarea capitalului social s-a realizat prin:
• capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2007 şi din anii precedenţi în

sumă de 11.983.797,25 lei;
noi aporturi bănesti prin subscrierea acţionari lor care şi-au exercitat dreptul de preferinţă
În perioada de subscriere În sumă de 9.650.570,55 lei.

Majorarea capitalului social a fost înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului Constanţa conform
Încheierii nr.25213 şi nr. 25214/28.08.2008.

Majorarea capitalului social a fost înregistrată la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
conform Certificatului de înregistrare emis Ia data de 08.09.2008.

In conformitate cu hotărârea Adunării Gcnerale Extraordinare a Acţionarilor, în anul 2008 s-a
procedat la divizarea valorii norninale a acţiunilor societăţii de Ia 2,5 lei / acţiune la 0,11ei / acţiune.

d) Descrierea principalelor rezultate ale eJmlllarii activităţii societ{Itii

1.1.1. Elemente de evaluare generaM:

a) Rezultat

Evoluţia rezultatului brut si a rezultatului net in perioada 2013 - 2017, se prezintă astfel:

An Profit/pierdere Profit/pierdere
brut(ă) net(ă)

1 2 3
2013 1.151.649 1.036.494
2014 930.339 632.245
2015 -2.759.177 -2.759.177

I 2016 -3.539.739 -3.539.739

2017 -3.300.443 -3.318.067
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b) Cifra de afaceri

Evolutia cifrei de afaceri in perioada 2013 - 2017 se prezintă astfel:

An Cifra de afaceri
I 1 2

2013 20.887.619
2014 20.917.141
2015 4.324.255
2016 1.464.691
2017 2.949.417

c) Export:

Nu s-au înregistrat operaţiuni de export în cursul anului 2017.

d) Costuri:

La sfârşitul anului 2017, cheltuielile totaIe înregistra te
cheltuieli din activitatea de exploatare
cheltuieli financiare

6.976.179 lei, din care:
6.973.676 lei

2.503 lei

Prezentăm mai jos situaţia comparativă a evoluţiei costurilor în perioada 2013 - 2017:

lAn CHELTUIELI CHELTUIELI
EXPLOATARE FINANCIARE

1 2
...,
~

2013 25.540.8.!.LI -55.486
2014 25.836.534 I -219
2015 I 11.597.217 -2.655
2016 7.287.715 O
2017 6.973.676 2.503

Societatea monitorizează in permanenţă costurile societăţii, luând măsuri in vederea diminuării
acestora.

e) Lic/ziditate (dispollibil in cont):

Structura disponibilităţilor băneşti ale societăţii la data de 31.12.2017 este următoarea:
- disponibilităţi băneşti aflate in casieria societăţii 44.792 lei
- disponibilităţi bărieşti afla te in conturile cu rente, in lei si V~ l11tii 110.447 lei

3TOTAL 2~~
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1.1.2. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/Personalul societiitii comerciale

Numărul şi niveLuL de pregătire a angajatilor societ(ltii comerciale precum si a gradului de
silldicalizare a fortei de muncă

Diversitatea activităţii societăţii şi specificul pieţei de muncă in sfera prestaţiilor de servicii în
domeniul construcţiilor, a necesitat o activitate de selecţie riguroasă Ia nivelul compartimentului
specializat în sfera resurselor umane. Politici referitoare la calitate, aplicabile la toate nivelurile societăţii,
au fost aplicate şi în domeniul resurselor umane.

O preocupare de bază a managementului societăţii a constituit-o şi motivarea corespunzătoare a
tuturor salariaţilor În scopul menţinerii implicării acestora în îndeplinirea obiectivelor societăţii şi evitării
migrării către societăţile concurente din zonă.

Prin raportare la anul 2016, în anul 2017 au avut loc fluctuaţii de personal în sensul micşorării
numărului mediu de personal.

La data de 31.12.2017 societatea SC COMCM SA avea un număr de 13 salariaţi, structuraţi
după nivelul de pregătire astfel:

Nr. NIVELUL STUDIILOR NUMAR
Crt. SALARIATI

1. SUPERIOARE 7
2. MEDII 5... GIMNAZIALAE+SCOLI PROFESIONALE 1.,).

TOTAL 13

1.1.3. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de baza a emitentului asupra
mediului Îllconjuriitor

Societatea deţine următoarele autorizaţii de mediu:
- Autorizaţia de mediu nr.l0J/03.03.2011 - activitatea: fabricarea betonului si produselor din

beton pentru constructii; fabricarea mortarului.
Avand in vedere neindeplinirea conditiilor impuse pentru prelungirea Autorizatiei de

gospodarirea Apelor expirata in octombrie 2014, pentru evitarea amenzilor foarte mari aferente
nerespectarii conditiilor pentru fabricarea betoanelor, societatea a suspendat activitatea de producerea
betoanelor notificand in acest sens Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

- Autorizaţia de mediu nr.231/14.06.2010- activitatea: extracţia si prelucrarea şisturilor verzi.
Pentru aceasta autorizatie s-au facut demersuri pentru revizuirea autorizatiei de mediu pentru

modificarea suprafetei de exploatare si datorita imposibili tatii obtinerii certificatului de urbanism de la
Consiliul Judetean Constanta, APM CONSTANTA a decis respingerea solicitarii de revizuire a
Autorizatiei de mediu.

- Autorizaţia de mediu nr.495/04.11.2011 - activitatea: cazare desfăşurata in Constanta, Str.
Unirii nr.32-34 judeţul Constanta.

Licenţa de Exploatare nr.652/1999 pentru exploatare şisturi verzi la cariera Sibioara a expirat in
data de 19.12.2014, zacamantul de sisturi verzi a fost epuizat, drept pentru care societatea nu mai detine
nici Aviz de exploatarc din partea AGENTlA NAT~ONALApentru RESURSJ~'
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Se impune, pentru continuarea activitatii miniere de extractie/prelucrare/valorificare a resurselor
minerale, inceperea exploatarii unui nou zacamant de resurse minerale.

Aspecte legate de respectarea normelor de mediu in anul 2017:
1. Baza de producţie - mun. Constanţa , bd. Aurel Vlaicu nr. 144
- curăţarea permanenta a decantoarelor de spălare de la staţia de betoane
- curăţarea permanenta a canalului de scurgere
- curăţarea permanenta a decantorului final
- efectuarea de bulctine de analiza pentru pulberi si apa uzata
- colectare a selectiva a deşeuri lor
- asigurarea permanenta a curăţeniei in incinta
- costuri importante de modernizare si respectare a noilor norme de mediu pentru producerea betoanelor.

2. Cariera - jud. Constanta, sat Sibioara
- respectarea calendarului si a lucrărilor necesare in vederea reconstrucţiei ecologice impuse de urmările
exploatării miniere
- respectarea parametrilor proiectaţi pentru Cariera si haida
- igenizarea permanenta a incintei
- colectarea selcctiva a deşeuri lor
- efectuarea de buletine de analiza pentru pulberi

1.1.4. Evaluarea activitiitii de cercetare si de~voltare

Nu au existat cheltuieli de cercetare - dezvoltare in anul 2017 si nu se anticipează efectuarea
unor astfel de cheltuieli in exercitiul următor.

1.1.5. Evaluarea activitiitii societiitii comerciale privind managementul riscului

Riscul de preţ
Societatea îsi desfasoara actrvitatea, cu preponderenta pe baza de contracte. Pentru evitarea

riscului de preţ, in aceste contracte sunt stipulate clauze referitoare la garantarea efectuării plăţilor de
către clienţi, materializate in stabilirea preţului contractului, modalităţii de livrare/prestare de servicii, a
datei de facturare, a termenelor de plata, a penalităţilor de întârziere, a garanţiilor de plata, precum si a
metodelor de modificare a contractelor.

Risc de credit
In anul 2017 societatea nu a fost supusa riscului de credit.

Risc de lichiditate si de cash - flow
In scopul evitării riscului de lichiditate, fluxurile de trezorerie operaţionale si financiare sunt

monitorizate ai analizate lunar.
Societatea in permanenta monitorizează soldul debitelor clienţi pentru adoptarea de masuri in

vederea eliminării riscului de neîncasare a mărfurilor livrate si serviciilor prestate. In acest sens, in
permanenta persoanele împuternicire urmăresc respectarea coruracietor, încasarea debnelor, executarea
garanţiilor. O aIta măsura de evitare a riscului de lichidate este Încasarea in avan;Fa roduselor livrate si
serviciilor execuiate. ~ k-
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Pentru a asigura fluxul de activitate, sunt monitorizate permanent si soldurile creditoare ale
creditelor furnizori (dacă e cazul), astfel incat socictatca sa nu fie pasibila de plata de penalitati de
întârziere.

1.1.6. Elemente de perspectiva privi1ld activitatea societăţii comerciale

Tendinte. elemente, evenimente sau [actori de incertitudine care a(ecleazli sau ar putea
afecta liclziditatea societătii comparativ eli aceeaşi perioada a anllilli anterior

Lichidităţile societăţii sunt influenţate de volumul clienţilor incerţi. Evolutia lichidităţii in ultimii
4 ani este :

2014 : 2.036.030 lei
2015 : 1.082.051 lei
2016 : 1.534.134 lei
2017: 255.239 lei.

În ce priveşte activitatea concretă a societăţii în anul 2018 şi perspectiva pe termen mediu, se vor
urmări obiectivele înscrise în Programul de activitate prezentat acţionarilor odată cu Bugetul de venituri
şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2018.

2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie in proprietatea
societăţii comerciale

Pentru realizarea obiectului de activitate, societatea dispune de capacităţi pentru activităţi ele
cazare, închiriere active proprii.

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatii societătii comerciale

Activele societăţii prezintă diferite grade de uzura, in funcţie de data punerii in funcţiune a
acestora.

Capacităţile de producţie ale societăţii sunt intr-o stare avansata de deteriorare, uzate fizic si
moral, necesita investiţii foarte mari pentru retehnologizarea lor ce nu justifica menţinerea lor in stare de
funcţionare. Scoaterea acestora din functiune se justifica si datorita imposibilitatii respectarii unor
conditii stranse de gospodarire a apelor si de mediu.

2.3 Probleme legate de dreptul de proprietate

Societatea deţine de asemenea certificate de atestare a proprietăţii pentru terenuri în suprafaţă
totală de 257.577,29 m.p. cea. 85 % din aceasta fiind aferentă amplasamentelor din oraşul Constanţa;
cea mai mare pondere o deţin terenurile aferente sediului social al societăţii în municipiul Constanta
( cea. 76 % reprezentând 195.356,00 m.p.),

Nu exista probleme legate de dreptul de proprietaLe a activelor corporale al~r~ă:

li i
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3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1. Piata din România si din alte tari pe care se negociează valorile mobiliare emise de
societatea comerciala

Piata de capital din România pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de COMCM
S.A. , simbol CMCM este piata reglementata B.V.B., categoria standard.

In anul 2017 actiunile CMCM au fost suspendate la tranzactionare .

3.2. Dividende
In anul 2017 societatea a nu a repartizat dividende deoarece in anul 2016 a obtinut pierdere.

3.3. Descrierea oricăror' activitati ale societăţii comerciale de achizitionare a propriilor
actiuni

Societatea nu şi-a achiziţionat propriile acţiuni.

3.4. Numărul si valoarea nominala a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale
Nu este cazul.

3.5. Modul in care societatea comerciala îşi achita obligatiile fata de detinătorii de
obligatiuni si/sau titlul"Îde creanta emise de societate

Societatea nu a emis certificate de participare, obligaţiuni sau alte valori mobiliare.

4. CONDUCEREA SOCIETATII

Administratorii societăţii:

Societatea este administrată în sistem unitar, pe bază de contract de administrare, de un
Consiliu de Administraţie format din trei membri.

Componenţa Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2017-31.12.2017, conform
menţiunilor de la Oficiul Registrului Comerţului Constanta a fost următoarea:

1. ALEXE GABRIELA -presedinte CA pana la data de 29.04.201 7
2. COCIU MARIA ALEXANDRA - administrator pana la 29.04.2017
3. MARLENEANU ION - administrator pana la data de 31.05.2017

1. BUZATU FLORIN DANUT - Presedinte CA incepand cu data de 14.07.2017
2. ROSU STEFAN - administrator - incepand cu data de 14.07.2017
3. PRESA DUMITREL- administrator - incepand cu data de 14.07.2017
4. FRATI LA IRINA - ELENA - administrator - incepand cu data de 14.07.2017
5. VASII FLORIN - administrator - incepand cu data de 14.07.2017

Şedinţele Consiliului de Administraţie au avut frecvenţă lunară, cu prezenţă EtiCă, iar în mod
extraordinar şi prin desfăşurare electronică, urmărindu-se informarea şi luarea decizii or cu celeritate şi
eficacitate. fO'll u~·-
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Conducerea executiva a societăţii:

În baza delegării de atribuţiuni de conducere de către Consiliul de Administraţie, conducerea
executivă a societăţii a avut următoarea componenţă:

1. MARLENEANU ION - director general
2. ALEXE GABRIELA - director economic - pana la data de 24.05.2017

- consilier in management cu atributii de director economic
( incepand cu data de 24.05.2017 )

Structura acţionariatului societăţii la data de 31.12.2017 este următoarea :

L SIF Transilvania
2. Frăţilă Constantin
3. Frăţilă Mihaela
4. Frăţilă Maria-Alexandra
5. C.&C.r. S.R.L.
6. Alţi acţionari

TOTAL

134.049.930 acţiuni
27.534.5] 8 acţiuni
23.651.000 acţiuni

23.646.408 acţiuni
23.632.000 actiuni
3.802.822 actiuni
236.316.678 acţiuni

56,7247 %
11,6515 %
10,0082 %

10,0062 %
10,0001 %
1,6093 %
100,0000 %

5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

a) Etemente de bilanţ:
ELEMENTE DE Sold la Sold la Sold la Sold la
ACTIV 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
ACTIVE
Imobilizări corporale 77.019.864 74'()33.354 71.294.155 68.728.743
Imobilizări necorporale 3.902 1.592 O O
Active financiare 7.442.596 5.442.596 7.447.096 7.R44.301
Active imobiliza te -total 84.466.362 81.477.542 78.741.251 76.573.044
Stocuri 2.468.967 1.541.433 678.891 357.544

Creanţe comerciale si 11.088.638 9.950.081
avansuri plătite 11.821.671 12.299.214

Alte creanţe 859.414 1.015.384 712.051 7.548.253
Numerar si conturi la 2.036.030 1.082.051 1.534.134 255.239
bănci
Cheltuieli in avans 131.303 25.452 28.367 6.340
Active circulante-total I 17.317.390 15.963.534 14.042.081 18.117.457

TOTAL ACTIVE 101.783.752 97.441.076 92.783.332 94.690.501
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ELEMENTE DE Sold la Sold la Sold la Sold la
CAPITALURI SI DATORII 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

CAPITALURI PROPRII
Capital si rezerve
Capital social 23.631.668 23.631.668 23.631.668 23.631.668
Rezerve din reevaluare 65.764.652 64.891.487 63.017.212 62.692.271
Rezerve 7.466.692 7.512.2R9 7.572.036 7.693.068
Rezultatul reportat - - 530.755 -3.012.671
Rezultatul perioadei 632.245 -2.579.177 -3.539.739 -3.318.067
Repartizare profit -46.517 - - -

Capitaluri proprii-total 97.448.740 93.276.267 91.211.932 87.686.269
Datorii
Datorii comcrciale si avansuri I 3.273.220

3.488.871 1.138.483 300.965
încasare
Alte datorii 1.061.792 676.028 432.917 6.703.267
Datorii-total 4.335.012 4.164.809 1.571.400 7.004.232
TOTAL CAPITALURI I 101.783.752

97.441.076 92.783.332 94.690.501
PROPRII SI DATORII I

b) Contul de profit si pierderi

Structura contului de profit si pierderi la 31.12.2017, comparativ cu ultimii 4 am, este
următoarea:

1

----,
NI'. INDICATORI Valoare la Valoare la Valoare la Sold la
crt. 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 26.528.901 8.830.9781 3.745.244 3.650.470

din care:
2. Cifra de afaceri neta 20.917.141 4.324.255 1.464.691 2.949.417
3. Cheltuieli din exploata re 25.836.534 11.597.217 7.287.959 I 6.973.676
4. I Profit din exploata re 692.367 -2.766.239 -3.542.715 -3.323.206
5. I Venituri financiare 237.753 4.407 2.976 25.266
6. Cheltuieli financiare -219 -2.655 O 2.503
7. Profit financiar 237.972 7.062 2.976 22.763
8. Venituri extraordinare - - I - -
9. Cheltuieli extraordinare j - - - I -
10. Profit extraordinar I - - - -

11. Venituri totaIe I 26.766.654 8.835.38) 3.748.220 3.675.736I
12. Cheltuieli totale 2::),~36.315 11.594.:>62 7.287.959 6.976.179
13. Profit brut total 930.339 -2.759.177 -3.539.739 .3.300.443
14. Impozit nrofit/Imnozit specific 298.094 I O O 17.624
15. Profit net total 632.245 -2.759.177 -3.539.739 -3.318.067

Preocuparea permanenta a conducerii administrative şi executive a fost reducerea cheltuielilor,
eficientizarca activităţii globale.

Principalele masuri întreprinse:
• reducerea cu prioritate a consumurilor de utilităţi si materiale consumabile pentru consum general si
administrativ;
• testare pieţei in vedere aprovizionării cu materii prime si
respectând calitatea acestora;
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• imbunătăţirea sistemului de aprovizionare, eliminând stocurile si pierderile prin stocare;
• eficientizarea fiecărui loc de munca prin restructurarea normelor de munca si a forţei de munca

Principalii indicatori economico - financiari se prezintă astfel:

NI'. Denumirea indieatorului 2014 2015 2016 2017
crt,
l. Lichiditatea curenta Active curente I 3,99 3,83 8,93 2,58

(optim = > 2) Datorii curente
2. I Gradul de îndatorare Cap. impumutat/ ° ° I

O O
Cap. propriu

,., Viteza de rotaţie a Sold mediu clienţii 248 587 750 754J.
debitelor clienţi (zile) CAx 365

4. Viteza de rotaţie a CAI 0,25

I
0,06 0,02 0,03

activelor imobilizate Active imobilizate
(rotaţii) ,

Membri: Stefan ROSU

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
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Irina Elena FRATILA /' %
Florin VASlI / '-iT"'"
Dumitrel PRESA

Presedinte: Danut Florin BUZATU
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