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C U P R I N S 
 
 
1.  SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA 

1.1.  Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
trecut; 

 

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE 

2.1.  Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează 
sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. 

2.2.  Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale a tuturor cheltuielilor de 
capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare a acestor cheltuieli), comparativ cu 
aceeaşi perioadă a anului trecut. 

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 corespunzatoare a anului trecut. 

 

3 SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI 
ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE 

3.1.  Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile 
financiare în timpul perioadei respective. 

 

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE 

În cazul emitenţilor de acţiuni, informaţii privind tranzacţiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu   
care acţionează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă. 
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RAPORT SEMESTRIAL 
 

 

1.  SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA 

 

 In cursul semestrului I – 2012, principalii indicatori economico-financiari si de productie cum sunt: 
productia marfa industriala, cifra de afaceri si profitul brut si net au avut o evolutie pozitiva, crescatoare 
fata de perioadele similare ale anilor 2010 si 2011, continuandu-se trendul crescator inregistrat in ultimii 
ani. 

 Productia fabricata a fost livrata cu precadere principalilor parteneri ai firmei noastre din cadrul Uniunii 
Europene, respectiv din Germania, Franta, Cehia, Italia, etc.  

 Ponderea exportului in totalul cifrei de afaceri inregistrata pe semestrul I 2012 de 69.1% a scazut fata de 
semestrul I al anilor 2011 (88.9%), respectiv 2010 (86.4%), datorita faptului ca principalul nostru partener, 
firma DELPHI, a transferat fabricatia de sisteme de injectie din Franta in Romania, la Iasi, capacitate noua 
de productie unde COMPA livreaza un insemnat volum de componente pentru injectoare. 

 Productivitatea muncii realizata pe semestrul I 2012 de 146,279 lei/angajat a inregistrat o crestere de 
8.9% fata de nivelul de 134,374 lei/angajat realizata in semestrul I 2011. 

 Volumul investitiilor de 13.2 mil.lei realizat in primul semestru al anului este in crestere fata de nivelul 
realizat in perioada corespunzatoare a anului anterior (10.2 mil.lei). Ponderea covarsitoare a acestor 
investitii fiind orientata, cu precadere, spre achizitia de masini si utilaje noi, moderne necesare 
perfectionarii proceselor de fabricatie actuale si a dezvoltarii de capacitati noi de productie. 

 In aceasta perioada (sem.I 2012) s-a inregistrat o crestere semnificativa a profitabilitatii firmei COMPA. 
Profitul brut a inregistrat o crestere de 46.3% fata de perioada similara a anului trecut, iar profitul net de 
55.6%. Cresteri semnificative s-au realizat la acesti indicatori si fata de prevederile cuprinse in Bugetul de 
Venituri si Cheltuieli pe sem.I 2012. 
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1.1.  Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeaşi perioadă a 
anului trecut, cu referire cel puţin la: 

a.  Elemente de bilant, active care reprezintă cel puţin 10% din total active numerar şi alte disponibilităţi 
lichide; profituri reinvestite; total active curente; situaţia datoriilor societăţii; total pasive curente; 

In vederea analizarii situatiei economico-financiare pe semestrul I al anului 2012 prezentam mai jos urmatorii  
indicatori: 

DENUMIRE INDICATOR 
Realizari 

 
30.06.2011 

Prevederi 
BVC 

30.06.2012 

Realizari 
 

30.06.2012 

Grad de indeplinire 
% 

col.4/col.2 
% 

col.4/col.3 
0 2 3 4 5 6 

A.ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL, 
    din care: 319,489,675 326,969,600 326,537,289 102.21 99.87 

1.Imobilizari necorporale 1,827,388 1,660,000 1,848,167 101.14 111.34 
2.Imobilizari corporale 310,707,660 318,355,000 317,734,495 102.26 99.81 
2.1. Terenuri si constructii 226,997,113 226,000,000 225,159,430 99.19 99.63 
2.2. Instalatii tehnice si masini 71,881,325 80,900,000 87,592,303 121.86 108.27 
2.3. Alte instalatii, utilaje si 
mobilier 515,864 455,000 408,016 79.09 89.67 

2.4. Imobilizari corporale in curs 11,313,358 11,000,000 4,574,746 40.44 41.59 
3.Imobilizari financiare 6,954,627 6,954,600 6,954,627 100.00 100.00 
B. ACTIVE CIRCULANTE 
TOTAL, din care: 171,258,856 156,860,600 179,100,379 104.58 114.18 

1.Stocuri 51,093,571 55,000,000 54,290,550 106.26 98.71 
2.Creante 114,762,244 98,300,600 123,868,104 107.93 126.01 
2.Casa si conturi la banci 5,403,041 3,560,000 941,725 17.43 26.45 
C. CHELTUIELI IN AVANS 701,634 800,000 936,606 133.49 117.08 
D. DATORII MAI MICI DE UN AN, 
total, din care: 102,347,025 98,900,000 101,550,592 99.22 102.68 

1.Sume datorate institutiilor de 
credit 13,335,680 13,600,000 14,013,787 105.08 103.04 

2.Datorii comerciale 68,745,925 71,000,000 66,454,991 96.67 93.60 
3.Alte datorii 20,265,420 14,300,000 21,081,814 104.03 147.43 
E. DATORII MAI MARI DE UN 
AN,total,din care: 72,010,844 75,000,000 69,117,498 95.98 92.16 

1.Sume datorate institutiilor de 
credit 71,904,009 71,600,000 66,459,290 92.43 92.82 

2.Datorii comerciale          
3.Alte datorii 106,835 3,400,000 2,658,208 2,488.14 78.18 
F. PROVIZIOANE PENTRU 
RISCURI SI CHELTUIELI 1,260,000 1,260,000 1,060,000 84.13  84.13 
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G. VENITURI IN AVANS 28,758,683 23,000,000 23,802,411 82.77 103.49 
H. CAPITAL SI REZERVE 287,073,613 286,470,200 311,043,773 108.35 108.58 
1.Capital social 21,882,104 21,882,104 21,882,104 100.00 100.00 
2.Rezerve din reevaluare 204,710,356 202,358,952 202,358,952 98.85 100.00 
    3.Rezerve 49,333,265 52,320,000 68,292,690 138.43 130.53 
    4.Rezultatul reportat 29,144 29,144 29,144 100.00 100.00 
    5.Rezultatul exercitiului 11,880,560 10,400,000 18,480,883 155.56 177.70 
    6. Repartizarea profitului 761,816 520,000 0 0.00 0.00 
I. VOLUMUL PRODUCTIEI 
MARFA 231,391,970 263,800,000 263,226,080 113.76 99.78 

J.VOLUMUL DE INVESTITII 10,755,719 15,000,000 13,212,280 122.84 88.08 
K. NUMAR MEDIU DE 
SALARIATI 1,761 1,798 1,806 102.56 100.44 

In cursul sem.I 2012, in evolutia elementelor de bilant, se evidentiaza urmatoarele: 
 Valoarea totala a Activelor imobilizate la 30.06.2012, in suma de 326,537,289 lei este mai mare decat cea 

inregistrata la finele sem.I 2011 (319,489,675 lei) cu 2.21% si aproximativ egala cu nivelul prevazut prin 
Bugetul de Venituri si Cheltuieli. 

 Cresteri mai semificative fata de anul anterior se inregistreaza la grupa „Instalatii tehnice si 
masini„ unde valoarea existenta la 30.06.2012 este cu aproape 22% mai mare fata de perioada 
similara a anului anterior. Cresterea este datorata volumului insemnat de investitii realizate in 
scopul cresterii capacitatilor de productie in domenul fabricatiei de pinioane pentru casetele de 
directie – partener JTEKT, cresterea capacitatilor si al performantei proceselor de fabricatie de 
corp injector, cresterea capacitatilor in atelierul de componente mecano-sudate si alte domenii 
unde s-au efectuat dotari pein investitii. 

 Scaderi mai importante la active imobilizate au fost inregistrate la grupa „ Imobilizari corporale in 
curs” unde nivelul acestora de 4,574,746 lei la 30.06.2012 reprezinta doar 40.44% din cel realizat 
la finele lunii iunie 2011 

 Valoarea terenurilor si a cladirilor la finele sem.i 2012 este aproximativ aceeasi de la sfarsitul 
sem.I al anului anterior, modificari semnificative nu s-au operat la aceasta categorie importanta 
de imobilizari corporale in aceasta perioada. 

 Imobilizarile financiare ce constau in participatii la alte societati comerciale sunt identice ca si in 
sem.I al anului anterior, nefiind inregistrata nicio modificare la aceste participatii, in aceasta 
perioada. 

 „Activele circulante” au crescut la totalul acestei grupe de active cu 4.58%. Daca comparam aceasta crestere 
cu procentul de crestere al Cifrei de afaceri, care a fost de 15.7% in perioada analizata fata de perioada 
corespunzatoare a anului anterior, putem aprecia ca s-a integistrat o evolutie pozitiva. Stocurile si Creantele 
care reprezinta cea mai mare parte din aceasta grupa principala au avut cresteri mult mai mici decat cresterea 
cifrei de afaceri, ambele catergorii de active fiind gestionate la un nivel de eficienta superior anului anterior. 
Reducerea nivelului acestor categorii de active, dimensionarea rationala si gospodarirea eficienta a acestora 
au impact favorabil asupra fluxurilor financiare si asupra resurselor financiare ale firmei COMPA. 
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 Datoriile mai mici de un an la finele semestrului I - 2012 sunt aproximativ aceleasi cu cele de la sfarsitul 
perioadei similare a anului precedent, in pofida faptului ca Cifra de afaceri, respectiv volumul productiei 
realizate in primul sem.al anului 2012 a fost cu peste 15% mai mare decat cel realizat in sem.I 2011 

 Datoriile comerciale, respectiv obligatiile fata de furnizori, in special furnizorii pentru investitii, 
au scazut chiar scotand in evidenta interesul firmei COMPA de a-si onora obligatiile fata de 
partererii sai. 

 Au crescut datoriile fata de institutiile de credit mai mici de un an cu peste 5%, aceasta 
datorandu-se cresterii obligatiilor pe termen mai mic de un an fata de firmele de leasing. Amintim 
faptul ca in aceasta perioada se deruleaza un numar de opt proiecte de calificare si perfectionare 
a personalului, finantate de AMPOSDRU, respectiv din fonduri europene, iar pentru pregatirea la 
un nivel superior al cursantilor, COMPA a achizitionat in sistem leasing echipamente a caror rate 
de leasing reprezinta cheltuieli eligibile ce se deconteaza pe aceste proiecte.     

 Datoriile mai mari de un an, in totalul grupei, au scazut la finele semestrului I - 2012 fata de aceeasi  perioada 
a anului precedent, scaderea semnificativa s-a datorat faptului ca anual firma ramburseaza peste 3.4 mil.euro 
credite pentru investitii fara a angaja alte credite. 

 La subgrupa „Alte datorii mai mari de un an” cresterea se datoreaza tot achizitiilor de echipamente in leasing 
in cadrul celor opt proiecte de pregatire profesionala a personalului, finantate din fonduri europene. Aceste 
sume reprezinta rate de leasing ce trebuie platite intr-o perioada ce depaseste un an. 

 La categoria „Capital si rezerve” valorile au crescut la total grupa cu 8.35%, evolutia pe subgrupe fiind 
urmatoarea: 

 La categoria „rezerve din reevaluare” (cpnt 105) se constata o scadere provenita de la finele 
anului 2011 si reprezinta rezervele din reevaluare aferente mijloacelor fixe amortizate integral 
sau scoase din patrimoniu in cursul anului 2011 si transferate la „rezerve din surplusul 
realizat din reevaluari”. Acest cont (rezerve din surplusul realizat din reevaluari) reprezinta 
rezervele din reevaluare aferente imobilizarilor casate, vandute si amortizate integral. 

 Rezervele legale reprezinta prelevarea din profit la finele anului 2011, in limita a 5% din 
profitul brut, conform reglementarilor legale in vigoare. 

 Rezultatul exercitiului in suma de 18,480,883 lei reprezinta profitul net inregistrat pe primele 
sase luni ale anului 2012, sensibil mai mare decat cel realizat in perioada similara a anului 
trecut. 

 Volumul productiei marfa, pe sem.I 2012 a crescut cu 13.76% fata de perioada corespunzatoare a anului 
trecut. 

 Volumul investitiilor pe sem.I al acestui an a crescut cu peste 22% fata de perioada similara a anului trecut, 
fiind angajate, asa cum am mai aratat, cheltuieli pentru dotarea cu noi echipamente de productie pentru 
cresterea capacitatilor si performantelor proceselor tehnologice, in special in domeniul procesarii de inalta 
precizie. 

 Numarul mediu de salariati a crescut cu 2.56% crestere mai mica decat cea a Productiei marfa si a Cifrei de 
afaceri, cea mai mare crestere al acestor doi indicatori realizandu-se pe baza cresterii productivitatii muncii. 
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b.  contul de profit şi pierderi: vânzari nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere 
de cel puţin 20% în vânzarile nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru diverse 
cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni 
sau care urmeaza a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate şi plătite; 

Situatia veniturilor si a cheltuielilor pe semestrul I 2012 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut si cu prevederile 
bugetare, se prezinta astfel: 

-lei- 

DENUMIRE INDICATOR 
Realizari 

 
30.06.2011 

Prevederi 
BVC 

30.06.2012 

Realizari 
 

30.06.2012 

Grad de indeplinire 
% 

col.4/col.2 
% 

col.4/col.3 
0 2 3 4 5 6 

Cifra de afaceri 234,278,901 264,000,000 270,951,060 115.7 102.63 
   din care export 208,353,690 184,950,000 187,250,020 89.9 101.24 
  % in cifra de afaceri 88.93 70.06 69.11 77.7 98.65 
Diferente de stoc 1,255,883 400,000 901,503 71.8 225.38 
Alte venituri 2,734,001 600,000 2,497,016 91.3 416.17 
Total venituri din exploatare 238,268,785 265,000,000 274,349,579 115.1 103.53 
Costuri materiale 135,724,279 155,800,000 149,870,748 110.4 96.19 
 % in total venituri 54.04 57.96 54.11 100.1 93.35 
costuri cu energia 9,260,075 12,700,000 12,897,454 139.3 101.55 
 % in total venituri 3.69 4.72 4.66 126.3 98.55 
Cheltuieli cu salariile 35,944,905 40,700,000 41,701,710 116.0 102.46 
 % in total venituri 14.31 15.14 15.06 105.2 99.43 
Amortizare 17,961,341 16,100,000 15,856,203 88.3 98.49 
 % in total venituri 7.15 5.99 5.72 80.0 95.57 
Alte cheltuieli din exploatare 25,080,517 23,500,000 27,182,212 108.4 115.67 
  % in total venituri 9.99 8.74 9.81 98.3 112.25 
Total cheltuieli din exploatare 223,971,117 248,800,000 247,508,327 110.5 99.48 
Rezultat din exploatare 14,297,668 16,200,000 26,841,252 187.7 165.69 
Cheltuieli cu dobanzile  1,038,976 1,260,000 993,310 95.6 78.83 
  % in total venituri 0.41 0.47 0.36 86.7 76.50 
Alte cheltuieli financiare 10,777,328 4,840,000 5,991,654 55.6 123.79 
  % in total venituri 4.29 1.80 2.16 50.4 120.13 
Total cheltuieli financiare 11,816,304 6,100,000 6,984,964 59.1 114.51 
Venituri din dobanzi 25,718 25,000.00 35,318.00 137.3 141.27 
Venituri din diferentele de curs 
valutar 12,974,464 3,775,000 2,607,434 20.3 69.07 

Total venituri financiare 12,900,182 3,800,000 2,642,752 20.5 69.55 
Rezultat financiar 1,083,878 -2,300,000 -4,342,212 -400.6 188.79 
Venituri totale 251,168,967 268,800,000 276,992,331 110.3 103.05 
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Cheltuieli totale 235,787,421 254,900,000 254,493,291 107.9 99.84 
Rezultat brut 15,381,546 13,900,000 22,499,040 146.3 161.86 
  % in total venituri 6.46 5.25 8.20 127.0 156.35 
Impozit pe profit 3,500,986 3,500,000 4,018,157 114.8 114.80 
Rata impozitului 22.76 25.18 17.86 78.5 70.93 
Rezultat net 11,880,560 10,400,000 18,480,883 155.6 177.70 
 
Analizand evolutia indicatorilor din Contul de profit si pierdere pe semestrul I-2012 comparativ cu realizarile perioadei 
similare din anul 2011, cat si fata de prevederile din Bugetul de Venituri si Cheltuieli constatam urmatoarele : 

 Cifra de afaceri pe semestrul I-2012 a crescut fata de semestrul I-2011 cu 15.7%, fiind influentata desigur de 
cresterea pructiei destinata partenerilor traditionaliL Delphi, Honeywell, JTEKT, etc.  

 Ponderea cea mai mare a cresterii acestui indicator este datorata maririi considerabile a livrarilor catre 
partenerul nostru Delphi – Iasi pentru care care COMPA si-a dezvoltat capacitatile de productie suplimentare 
cu efect asupra productiei incepand din anul 2012. Aceasta crestere a asigurat un spor al cifrei de afaceri cu 
partenerul Delphi de 27.4% in aceasta perioada. 

 In primele sase luni ale anului 2012, comparativ cu perioada corespunzatoare din anul 2011, situatia sintetica 
a vanzarilor catre principalii nostri parteneri este urmatoarea:  

Sem.I 2011  Sem.I 2012 
-mil.lei-   -mil.lei-  % 

Componente pentru turbosuflante 
- partener Honeywell -   45.10   56.08  124.3 

Componente pentru sisteme stergator 
- partener Bosch -    71.72   69.54    97.0 

Componente pentru sisteme de injectie 
- partener Delphi -     76.70   97.74  127.4 

 
 In relatia cu partenerul Honeywell un aport aparte la cresterea cifrei de afaceri a semestrului I-2012 l-a avut 

cresterea productie de „Flansa asamblata de tip 3PI” 
 Valoarea cifrei de afaceri fata de patenerul Bosch a avut o scadere  cu circa 3% cauzata si de reducerea 

productiei din industria auto mondiala, in aceasta perioada 
 Cresterea Cifrei de afaceri a avut, desigur, un impact pozitiv si asupra Veniturilor din exploatare care au 

crescut, de asemenea, cu 15.1% in sem.I-2012 fata de sem.I 2011. 
 Un salt spectaculos s-a produs in perioada analizata (sem.I 2012) in evolutia costurilor. Urmarirea draconica a 

incadrarii in costurile planificate la fiecare atelier si la fiecare produs, impusa de managementul firmei fiecarui 
manager responsabil, fiecarui angajat in parte a avut un rezultat major in evolutia profitabilitatii firmei, in ultima 
perioada, inclusiv in sem.I-2012 . 
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 Ca o consecinta a masurilor foarte riguroase de incadrare in costurile planificate, profitul brut a inregistrat o 
crestere de 46.3% iar profitul net de 55.6% in sem.I-2012 fata de cel realizat in sem.I-2011. Aceste rezultate 
inregistrate reprezinta efectul: 

- cresterii productivitatii muncii; 
- reducerii consumului de materii prime si materiale la toate categoriile de produse fabricate  
- limitarii costurilor cu noncalitatea 
- reducerii cheltuielilor cu dobanzile 
- reducerii costurilor cu amortizarea echipamnetelor si al cladirilor 

 
c)  cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază, investiţiilor 

şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârsitul perioadei. 
Calculul cash - flow-ului pentru activitatea totala pe semestrul I – 2012 

Nr. 
crt   

 DENUMIRE INDICATOR S1 S2 S2-S1 

1  + Profit sau pierdere   18,480,883 18,480,883 
2  + Amortizari si provizioane   15,856,203 15,856,203 
3  - Variatia stocurilor 55,605,002 54,290,550 1,314,452 
4  - Variatia creantelor 104,928,703 123,868,104 -18,939,401 
5  + Variatia furnizorilor si a conturilor asimilate 68,539,075 66,292,670 -2,246,405 
6  + variatia clientilor creditori 1,080 162,321 161,241 
7  + Variatia altor datorii 12,571,604 14,271,611 1,700,007 
8  - Variatia altor elemente de activ 329,944,074 314,261,615 15,682,459 
9  + Variatia altor elemente de pasiv 317,149,000 301,569,098 -15,579,902 

10 + = Flux de numerar din activitatea de 
exploatare     16,429,537 

11  - Investitii efectuate- total, din care:   13,212,280 -13,212,280 
12     -achizitionate +alte cheltuieli de investitii   12,559,354 -12,559,354 
13     -executate in regie proprie   652,926 -652,926 
14 + = Flux de numerar din activitatea de investitii     -13,212,280 
15  + Variatia creditelor si imprumuturilor, din care pt: 95,705,230 89,941,488 -5,763,742 

16     -credite si imprumuturi pentru activitatea 
curenta 51,386,817 51,174,260 -212,557 

17 + = Flux de numerar din activitatea financiara     -5,763,742 
18   Disponibilitati banesti la inceputul perioadei 3,488,210     
19   Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei   941,725   
20 = + Flux de numerar net (A+B+C)     -2,546,485 
 

Analiza Cash flow-ului din activitatea totala prezentat in tabelul de mai sus, care este de -2,546,485 lei ne poate 
conduce la o prima vedere la concluzia total eronata ca in aceasta perioada fluxul de numerar in activitatea firmei a 
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fost negativ. Asa cum se poate observa, fluxul de numerar degajat din activitatea de exploatare de 16,429,537 lei a 
avut un impact pozitiv major in asigurarea necesarului de cash atat pentru productie cat si pentru realizarea 
investitiilor. 
Fluxul de numerar pozitiv din activitatea de exploatare nu s-a reflectat la sfarsitul perioadei in disponibilitati banesti in 
contul curent. Acesta a influentat insa, in mod pozitiv variatia creditelor si a imprumuturilor care au scazut in semestrul 
I-2012 cu 5,763,742 lei, reducandu-se cu acesta suma obligatiile fata de banci prin rambursarea creditelor de investitii 
sau neaccesarea in totalitate a liniilor de credit. 
Reducerea apreciabila a creditelor in semestrul I-2012 a influentat, desigur, in mod pozitiv si profitul obtinut in aceasta 
prima jumatate a anului 2012, conducand totodata si la reducerea gradului de indatorare al firmei fata de banci, la 
cresterea capacitatii de autofinantare a firmei COMPA.  
 

 

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE 

2.1.  Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce 
afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale, comparativ cu aceeaşi perioadă a 
anului trecut. 

Lichiditatea societatilor comerciale constituie un indicator ce reflecta o sanatoasa circulatie a numerarului intre unitati. 
Indicele de lichiditate curenta realizat de 1.76 pe sem.I 2012 este chiar mai bun decat cel prevazut prin Bugetul de 
Venituri si Cheltuieli 2012. 
In semestrul I-2012 pozitia COMPA privita prin perspectiva indicatorilor de lichiditate este in continua crestere.  
Realizarile pe acest plan din anii 2010-2011 au fost continuate si in semestrul I al acestui an, respectiv 2012. 
Reducerea datoriei fata de banci este continuata, fiind angajate doar unele contracte de finantare in leasing pe cele opt 
proiecte se scolarizare si perfectionare a personalului, finantate prin AMPOSDRU (Fonduri Europene) 
Evenimentele produse in cursul semestrului I 2012 au impact pozitiv asupra lichiditatii, asupra starii de sanatate 
financiara a firmei COMPA 
Dintre aceste evenimente mai amintim: 

- Cresterea productiei fabricata si a Cifrei de afaceri cu peste 15% fata de perioada similara a anului 
precedent; 
- Cresterea profitului brut si a profitului net cu circa 50%, in aceasta perioada, fata de anul anterior; 
- Reducerea gradului de indatorare fata de banci si cresterea gradului de autofinantare. 

 

2.2.  Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale a tuturor 
cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare a acestor 
cheltuieli), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. 

Cheltuieli de capital 
In activitatea de investitii s-au utilizat fonduri pentru: 
 - achizitionarea de utilaje; 
 - modernizari de utilaje si instalatii existente  
 - amenajari de spatii de productie 
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Fondurile necesare desfasurarii activitatii de investitii in suma de 13,212,280 lei pe sem.I.2012 au fost asigurate din 
surse proprii si imprumutate, dupa cum urmeaza: 
 Masina de danturat Phauter   2,402,332 lei 

Masina de frezat danturi    1,862,387 lei 
Centru de prelucrare Gildermeister  1,967,149 lei 
Masina de masurat     1,075,149 lei 

 
Efecte economice prin achizitionarea de utilaje si linii tehnologice noi: 
 - cresterea productivitatii muncii; 
 - reducerea cheltuielilor de reparatii; 
 - imbunatatirea fluxului tehnologic; 
 - cresterea calitatii pieselor fabricate si reducerea rebuturilor; 
 - reducerea consumurilor energetice; 
 - cresterea preciziei de prelucrare a pieselor; 
 - cresterea sigurantei in exploatare a utilajelor; 
 - reducerea costurilor noncalitatii,  

- marirea eficientei activitatii prin operativitate, etc. 
 
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 corespunzatoare a anului trecut. 

Evolutia pe semestrul I.2012 a elementelor ce constituie veniturile din activitatea de baza este prezentata in tabelul 
urmator: 

lei 

DENUMIRE INDICATOR 
Realizari 

 
30.06.2011 

Prevederi 
BVC 

30.06.2012 

Realizari 
 

30.06.2012 

Grad de indeplinire 
% 

col.3/col.1 
% 

col.3/col.2 
0 1 2 3 4 5 

Productia vanduta 233,380,651 233,380,651 260,000,000 265,944,476 113.95 
Venituri din vanzarea 
marfurilor  11,435 11,435 2,000,000 2,519,185 22,030.48 

Venituri din subventii de 
exploatare afrente cifrei de 
afaceri nete 

886,815 886,815 2,000,000 2,487,399 280.49 

Variatia stocurilor 1,255,883 1,255,883 400,000 901,503 261.33 
     Sold C 1,255,883 1,255,883 400,000 901,503   
     Sold D          
Productia imobilizata 511,482 511,482 150,000 652,926 127.65 
Alte venituri din exploatare 2,222,519 2,222,519 450,000 1,844,090 82.97 
Venituri totale din 
exploatare 
Total (01+05-06+07+08) 

238,268,785 238,268,785 265,000,000 274,349,579 115.14 
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Veniturile din activitatea de baza (Veniturile din exploatare) pe semestrul I-2012 au avut o evolutie comparabila cu cea 
a cifrei de afaceri. Veniturile din productia vanduta au crescut cu 13.95% fata de semestrul I-2010 contribuind in mod 
hotarator asupra veniturilor totale din exploatare care au avut o crestere de 15.14% in aceasta perioada, fata de 
semestrul I-2011. 
 
 

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI 
ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE 

3.1.  Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile 
financiare în timpul perioadei respective. 

Pentru asigurarea lichiditatilor necesare realizarii proiectelor de investitii stabilite si a capitalului de lucru, societatea  
are angajate linii de creditare permanente la RBS si BRD, pentru: 

- echilibrarea situatiei economico-financiare,  
- eliminarea sincopelor in aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii de 

productie  
- asigurarea creditelor de investitii necesare finantarii proiectelor propuse. 

 
3.2.  Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de societatea 

comercială. 
In aceasta perioada nu au existat situatii privind modificarea drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise de 
COMPA. 

 

 

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE 

În cazul emitenţilor de acţiuni, informaţii privind tranzacţiile majore încheiate de emitent cu persoanele 
cu care acţionează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp 
relevantă. 

Nu au existat tranzactii majore incheiate, cu influenta semnificativa asupra activitatii firmei. 
 
 

DIRECTOR GENERAL       DIRECTOR ECONOMIC 
IOAN DEAC        MICLEA IOAN 
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Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Contul de profit si pierdere. Date informative la 30.06.2012 
 
Notele explicative; 
 
Declaratia persoanei responsabile din cadrul emitentului. 
 
Raport de privind auditarea raportarilor contabile incheiate la 30.06.2012 
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SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de  30.06.2012Formular 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

rd.
01.01.2012 30.06.2012

A B 1 2
A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)  01 1.729.159 1.848.167

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) 02 320.497.425 317.734.495

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )     03 6.954.627 6.954.627

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 329.181.211 326.537.289

B. ACTIVE CIRCULANTE 

 I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346
+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 
392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

05 55.605.002 54.290.550

 II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an 
trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)    
(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424
+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 
-495-496+5187)

06 104.928.703 123.868.104

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) 07

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)     08 3.488.210 941.725

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 164.021.915 179.100.379

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)    10 762.863 936.606

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424
+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 
447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)   

11 99.869.085 101.550.592

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) 12 57.034.470 77.261.723

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) 13 386.215.681 403.799.012

 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424
+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 
447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519) 

14 76.947.904 69.117.498

H. PROVIZIOANE (ct. 151)      15 1.260.000 1.060.000

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care : 16 23.326.110 23.802.411

   Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 17 11.135.287 15.075.363

   Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: 18 12.190.823 8.727.048

         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 19 7.881.223 1.224.670

         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 20 4.309.600 7.502.378

   Fondul comercial negativ (ct.2075) 21 0

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care: 22 21.882.104 21.882.104

        - Capital subscris vărsat (ct. 1012) 23 21.882.104 21.882.104

        - Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 24 0

         - Patrimoniul regiei (ct. 1015) 25 0

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 26 0
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     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 27 202.358.952 202.358.952

      IV. REZERVE (ct.106) 28 51.799.944 68.292.690

      Acţiuni proprii (ct. 109) 29 0

    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 30 0

    Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 31 0

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                   SOLD C (ct. 117) 32 29.144 29.144

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 33 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR          SOLD C (ct. 121) 34 17.369.837 18.480.883

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 35 0 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    36 877.091

    CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) 37 292.562.890 311.043.773

     Patrimoniul public (ct. 1016) 38 0

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)  (rd.39=13-14-15-17-20-21) 39 292.562.890 311.043.773

Suma de control F10 : 5245010314 / 10821759543

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 
    Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor 
contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
  Numele si prenumele

DEAC IOAN

  Numele si prenumele

MICLEA IOAN

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

   Stampila unitătii 

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  30.06.2012

Formular 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  

Realizări aferente perioadei de 
raportare

rd. 01.01.2011 - 
30.06.2011

01.01.2012 - 
30.06.2012

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 234.278.901 270.951.060

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 233.380.651 265.944.476

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 11.435 2.519.185

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 
mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 05

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  06 886.815 2.487.399

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 07 1.255.883 901.503

           Sold D 08

  3.  Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată 
(ct.721+ 722) 09 511.482 652.926

  4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 2.222.519 1.844.090

      -din care, venituri din fondul comercial negativ 11

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)                  12 238.268.785 274.349.579

  5. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)               13 127.993.608 138.112.886

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)     14 7.873.596 9.660.388

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 9.260.075 12.897.454

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 1.813 2.112.393

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 144.738 14.919

  6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: 18 35.944.905 41.701.710

     a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414) 19 28.280.444 33.008.989

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 7.664.461 8.692.721

   7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 21 17.961.341 15.856.203

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 17.961.341 18.799.163

      a.2) Venituri (ct.7813) 23 2.942.960

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)        24 -144.512 -96.397

       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 1.214 5.178

       b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 145.726 101.575

    8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 25.225.029 27.478.609

    8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624
+625+626+627+628-7416)    28 22.521.715 24.949.396

    8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 29 697.055 811.046
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    8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 2.006.259 1.718.167

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 31

     Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)                      32 -200.000

          - Cheltuieli (ct.6812) 33

          - Venituri (ct.7812) 34 200.000

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 223.971.117 247.508.327

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 12 - 35) 36 14.297.668 26.841.252

            - Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0 0

 9.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39

10.  Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate  
      (ct.763) 40

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 41

11.  Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 25.718 35.318

             - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43 20.934

        Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 12.874.464 2.607.434

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 12.900.182 2.642.752

12.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48) 46

             - Cheltuieli  (ct.686) 47

             - Venituri (ct.786) 48

13.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 1.038.976 993.310

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             50

 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 10.777.328 5.991.654

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 11.816.304 6.984.964

  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 45 - 52) 53 1.083.878 0

              - Pierdere (rd. 52 - 45) 54 0 4.342.212

14.   PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

               - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 15.381.546 22.499.040

               - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 0

15.  Venituri extraordinare (ct.771) 57

16.  Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58

17.  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

               - Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0

               - Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

 VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 251.168.967 276.992.331

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 235.787.421 254.493.291
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  PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 61 - 62) 63 15.381.546 22.499.040

               - Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0 0

18.  Impozitul pe profit (ct.691) 65 3.500.986 4.018.157

19.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66

20.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

                - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)        67 11.880.560 18.480.883

                - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0 0

  Suma de control F20 : 3891610417 / 10821759543

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
   Rd.19 -  la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al  
   contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

  Numele si prenumele

DEAC IOAN

  Numele si prenumele

MICLEA IOAN

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

   Stampila unitătii 



DATE INFORMATIVE

- lei -Formular 30
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la data de  30.06.2012

  I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitati care au inregistrat profit 01 1 18.480.883

 Unitati care au inregistrat pierdere 02 0 0

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: 03 3.213.351 2.662.308 551.043

Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care: 04 3.213.351 2.662.308 551.043

      - peste 30 de zile 05 2.110.522 1.633.969 476.553

      - peste 90 de zile 06 134.273 119.850 14.423

      - peste 1 an 07 968.556 908.489 60.067

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total
(rd.09 la 13), din care: 08

     - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 09

     - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  10

     - Contribuţia pentru pensia suplimentară 11

     - Contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 12

     - Alte datorii sociale 13

  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 
fonduri 14

  Obligatii restante fata de alti creditori 15

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat  16

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 17

  Credite bancare nerambursate la scadenta –  
  total (rd. 19 la 21), din care: 18

    - restante dupa 30 de zile 19

    - restante dupa 90 de zile 20

    - restante dupa 1 an 21

  Dobanzi restante 22

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 30.06.2011 30.06.2012

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 23 1.761 1.806

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, 
respectiv la data de 30 iunie 24 1.753 1.846
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 IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

  Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele 
fizice nerezidente , din care: 25 578.385

  - impozitul datorat la bugetul de stat 26 57.839

Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele 
fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 27

  - impozitul datorat la bugetul de stat 28

  Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane 
juridice afiliate*) nerezidente, din care: 29

  - impozitul datorat la bugetul de stat 30

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane 
juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 31

  - impozitul datorat la bugetul de stat 32

Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane  
nerezidente , din care: 33

 - impozitul datorat la bugetul de stat 34

Venituri brute din dividende  platite de persoanele juridice romane catre persoane 
juridice afiliate*) nerezidente, din care: 35

 - impozitul datorat la bugetul de stat 36

  Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice 
afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 37

  - impozitul datorat la bugetul de stat 38

Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul 
public, primite în concesiune, din care: 39

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 40

Redevenţă minieră plătită 41

Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care: 42 1.269.720

                   - subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor 43 139.663

                   - subvenţii aferente veniturilor 44 1.130.057

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 
comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 45 10.838.127

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 46

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 47 10.838.127

 V. Tichete de masa Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 48 1.834.560

Nr.
rd. 30.06.2011 30.06.2012

A B 1 2

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de  
   cercetare - dezvoltare **)
  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 49

         - din fonduri publice 50
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         - din fonduri private 51

 VII.  Cheltuieli de inovare ***)
  Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care: 52

         - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 53

         - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 54

         - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei    55

VIII. Alte informaţii     
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale  (ct. 234) 56

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  (ct. 232) 57

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care: 58 6.930.473 6.930.473

        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate 
şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care: 59 6.930.473 6.930.473

         - acţiuni cotate emise de rezidenti 60 
         - acţiuni necotate emise de rezidenti 61 815.148 815.148
         - părţi sociale emise de rezidenti 62 6.115.325 6.115.325
          - obligaţiuni emise de rezidenti 63
          - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv  emise  
             de rezidenti 64

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 65

          - obligatiuni emise de nerezidenti 66

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care: 67

          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 
de cursul unei valute  (din ct. 267) 68

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 69

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume 
brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)  din care: 70 77.342.148 96.919.445

           -creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi 
asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)  71 66.428.181 62.427.372

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit 
(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 72 10.431.253 10.538.127

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)      73 14.796 4.686

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 
4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care: 74 11.985.900 5.587.896

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 75 2.038.452 5.505

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 76 6.986.943 248.724

         - subventii de incasat(ct.445) 77 2.960.505 5.333.667

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 78

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 79

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 80

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la 
termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 
4482)

81

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care: 82 27.311.528 23.765.336

          - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii 
            privind  capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) 83 25.934.750 22.205.768
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         - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat  
            creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) 
             (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

84 1.376.778 1.559.568

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    85

            - de la nerezidenti 86

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) 
(rd.88 la 94) , din care: 87

         - acţiuni cotate emise de rezidenti 88

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 89

         - părţi sociale emise de rezidenti 90

         - obligaţiuni emise de rezidenti 91
         - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 
     

92

         - actiuni emise de nerezidenti 93

        - obligatiuni emise de nerezidenti 94

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         95

 Casa în lei şi în valută (rd.97+98 ), din care: 96 8.025 9.927

          - în lei (ct. 5311) 97 8.025 9.927

          - în valută (ct. 5314) 98

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.100+102), din care: 99 5.303.272 819.150

           - în lei (ct. 5121), din care: 100 5.126.097 800.935

                         - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 101

           - în valută (ct. 5124), din care: 102 177.175 18.215

                   - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 103

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd.105+106), din care: 104

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 
5125 + 5411)        105

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 106

Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 
143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care: 107 192.471.588 179.395.137

 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110) , din 
care:

108

                - în lei   109
                - în valută  110

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) 
 (rd.112+113), din care: 111

                - in lei 112

                - in valuta 113

 Credite bancare interne pe termen scurt  (ct. 5191 + 5192 + 5197  ),  
(rd.  115+116), din care: 114 18.618.319 24.477.859

                 - în lei 115 3.589.009

                 - în valută 116 18.618.319 20.888.850

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) 
 (rd. 118+119) , din care: 117

                - in lei 118

               - in valuta 119

 Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195)  
(rd .121+122) , din care: 120 25.404.600 26.696.400

                - în lei 121
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                - în valută 122 25.404.600 26.696.400

 Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) 
  ( rd. 124+125) , din care: 123

                 - in lei 124

                 - in valuta 125

 Credite bancare pe termen lung  (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.127+128) din care: 126

                 - în lei 127

                 - în valută 128

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din 
care: 129

                  - in lei 130

                  -in valuta 131

 Credite bancare externe pe termen lung  (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.133+134) , din 
care: 132 41.216.770 29.298.817

                  - în lei 133

                  - în valută   134 41.216.770 29.298.817

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) 
(rd. 136+137) , din care: 135

                   - in lei 136

                   - in valuta 137

 Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) 138

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) 
 (rd. 140+141), din care: 139 956.348 9.468.411

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul  
 unei valute 140 956.348 9.468.411

                   - în valută 141

            Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 142

 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume 
brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)  din care: 143 68.745.925 66.454.991

         - datorii comerciale externe , avansuri primite de la   clienti externi si alte conturi  
            asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 +  
            din ct. 408 + din ct.419)          

144 44.091.234 43.502.899

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 
4281) 145 2.928.460 3.433.669

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 
4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care: 146 11.048.555 5.862.339

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 147 7.863.132 2.281.958

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 148 3.151.085 3.567.047

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 149 34.338 13.334

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 150

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 151

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 152

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)  
   rd.(154 la 157), din care: 153 23.552.611 13.702.651

                 -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii  
              privind  capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) 154
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                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice,  
                  altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1)  
                  (din ct.462+din ct.472+din ct.473)

155 6.009.201 5.919.722

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 156 17.543.410 7.782.929

                - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen 
                   scurt  (ct.269+509) 157

 Dobânzi de plătit (ct. 5186) 158

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 159

           - acţiuni cotate 2) 160 21.882.104 21.882.104

           - acţiuni necotate 3) 161

           - părţi sociale 162

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 163

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care: 164

           - deţinut de instituţii publice, (rd. 166 + 167), din care: 165

                    - instituţii publice de subordonare centrală 4) 166

                    - instituţii publice de subordonare locală 5) 167

           - deţinut de societăţi comerciale cu capital stat 6) 168

           - deţinut de societăţi comerciale cu capital privat 169

           - deţinut de persoane fizice 170

           - deţinut de alte entităţi 171

 Brevete si licente (din ct.205) 172

 IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii  

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 173 2.525 15.268

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 174

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 175

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 176

Suma de control F30 : 1685138812 / 10821759543

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. 
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea 
aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
***)  Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in 
aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor 
comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria ˝Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile 
publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 
2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii.  
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 



INTOCMIT,

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

   Semnatura _________________________________ 

   Stampila unitatii 

   Semnatura _________________________________ 

  Numele si prenumele

MICLEA IOAN

  Numele si prenumele

DEAC IOAN

ADMINISTRATOR,

Formular 
VALIDAT

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice centrale, instituţiile publice autonome precum şi instituţiile din subordinea 
acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori 
economici. 
5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autorităţile administraţiei publice locale (consiliile 
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti), instituţiile publice locale (comune, oraşe, municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţe, municipiul 
Bucureşti), instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a 
activităţii acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici. 
6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deţinut de societăţi comerciale cu capital stat (indiferent de 
procentul de deţinere). 
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Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

  (nr.cr. rand de completat)

Preluare F10, F20 col.2
Conturi forma prescurtata 1011 SC(+)F10S.R24

Sterge date incarcate

1 -+ Salt



 
 

 

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII  
30.06.2012 

 

Element al capitalului propriu Sold la 
01.01.2012 Cresteri Reduceri Sold la 

30.06.2012 

Capital subscris si varsat 21,882,104     21,882,104 

Rezerve din reevaluare  202,358,952 0 0 202,358,952 

Rezerve din surplus realizat din 
rez. din reevaluare 6,941,717 0   6,941,717 

Rezerve legale 4,376,421 0   4,376,421 

Alte rezerve 40,481,806 16,492,746   56,974,552 

Rezultat reportat 29,144     29,144 

Profit an curent 17,369,837 18,480,883 17,369,837 18,480,883 

Repartizarea profitului -877,091 0 -877,091 0 

TOTAL 292,562,890 34,973,629 16,492,746 311,043,773 

 
Modificarile inregistrate in structura capitalurilor proprii au fost urmatoarele: 
Contul “Alte rezerve”(1068) a inregistrat o crestere de 16,492,746 lei, ca urmare a hotararii A.G.A. din 27.04.2012 
de a repartiza profitul realizat in anul 2011 la surse proprii de dezvoltare. 
Profitul net realizat in semestrul II 2012 a fost de 18,480,883 lei. 

 
 
Director General       Director Economic 
DEAC IOAN       MICLEA IOAN 



 
 
 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2012 
 lei 

Nr. 
crt. 

 
 

 
 Denumire indicator S1 S2 S2-S1 

1  + Profit sau pierdere   18,480,883 18,480,883 
2  + Amortizari si provizioane   15,856,203 15,856,203 
3  - Variatia stocurilor 55,605,002 54,290,550 1,314,452 
4  - Variatia creantelor 104,928,703 123,868,104 -18,939,401 

5  + Variatia furnizorilor si a 
conturilor asimilate 68,539,075 66,292,670 -2,246,405 

6  + Variatia clientilor creditori 1,080 162,321 161,241 
7  + Variatia altor datorii 12,571,604 14,271,611 1,700,007 
8  - Variatia altor elemente de activ 329,944,074 314,261,615 15,682,459 
9  + Variatia altor elemente de pasiv 317,149,000 301,569,098 -15,579,902 

10 + = Flux de numerar din 
activitatea de exploatare     16,429,537 

11  - Investitii efectuate - total, din 
care:   13,212,280 -13,212,280 

12   
- Achizitionate +alte 

cheltuieli de investitii   12,559,354 -12,559,354 

13   - Executate in regie proprie   652,926 -652,926 

14 + = Flux de numerar din 
activitatea de investitii     -13,212,280 

15  + Variatia creditelor si 
imprumuturilor, din care pt: 95,705,230 89,941,488 -5,763,742 

16   
Credite si imprumuturi pentru 
activitatea curenta 51,386,817 51,174,260 -212,557 

17 + = Flux de numerar din 
activitatea financiara     -5,763,742 

18   
Disponibilitati banesti la 
inceputul perioadei 3,488,210     

19   
Disponibilitati banesti la sfirsitul 
perioadei   941,725   

20 = + Flux de numerar net (A+B+C)     -2,546,485 
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Nota 1. 
 

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE LA 30.06.2012 
 

ELEMENTE DE ACTIVE 

VALOAREA BRUTA DEPRECIERII (AMORTIZARE SI PROVIZIOANE) VALOARE 
NETA 

Sold la 
01.01.2012 Cresteri Reduceri Sold la 

30.06.2012 
Sold la 

01.01.2012 

Deprecierea 
inregistrata in 

cursul 
exercitiului 

Reduceri 
sau reluari 

Sold la 
30.06.2012 

Sold la 
30.06.2012 

0 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7 9=4-8 

Imobilizari necorporale-
programe informatice 3,219,928 567,574   3,787,502 1,490,769 448,566          1,939,335        1,848,167     

Terenuri 194,670,573         194,670,573             194,670,573     

Constructii        
63,885,386          63,885,386     31,410,655           1,985,874         33,396,529       30,488,857     

Instalatii, mijloace de 
transport 

      
223,620,038     

     
25,067,083       248,687,121     147,734,313        16,303,465      2,942,960       161,094,818       87,592,303     

Mobilier,aparatura birotica     1,084,274             4,324          1,088,598              619,324                61,258                 
680,582            408,016     

Avansuri si imobilizari 
corporale in curs   17,001,445     16,778,204     29,204,903        4,574,746                      -                               

-       
                  

-                           -           4,574,746     

TOTAL     6,954,627            6,954,627                 6,954,627     

 



 
 
 
Grupele reprezentand "Imobilizari necorporale(programe informatice)" si "Avansuri si imobilizari corporale in 
curs" sunt evaluate la cost istoric. Celelalte grupe de active imobilizate sunt exprimate in valori reevaluate. 
Ultima reevaluare a fost efectuata la data de 31.12.2010. 
Reevaluarea s-a aplicat atat la valoarea de inventar, cat si la amortizarea cumulata. Ultima reevaluare a 
terenurilor a fost efectuata la 31.12.2007 de catre o Comisie interna de specialisti in domeniu. Valoarea 
terenurilor rezulatata in urma reevaluarii este in conformitate cu valoarea de piata si utilitatea acestora. 
Valoarea terenurilor inscrisa in evidentele contabile, respectiv in situatiile financiare este in conformitate cu 
valoarea justa a acestora.  
Cresterile din achizitii de active imobilizate in semestrul I 2012 au fost urmatoarele: 

Programe informatice        567,574lei 
Instalatii si mijloace de transport  25,067,083lei 
Mobilier,aparatura birotica          4,324 lei 

Amortizarea si ajustarile de valoare a activelor inregistrate pe costuri in cursul anului 2012 a fost: 
Programe informatice:         448,566 lei 
Constructii      1,985,874 lei 
Instalatii si mijloace de transport  15,686,769 lei 
Mobilier,aparatura birotica         61,258 lei 

Amortizarea fiscala nu este egala cu amortizarea contabila, datorita stabilirii unor durate de functionare diferite 
de cele reglementate legal.  
De asemenea, din punct de vedere fiscal, societatea a utilizat facilitatea deducerii a 20% din valoarea 
imobilizarilor la punerea acestora in functiune (pana la data de 30.04.2005), precum si regimul de amortizare 
accelerata, dupa caz.  
Din punct de vedere contabil, s-a aplicat regimul de amortizare liniara. 
Imobilizarile financiare reprezinta titluri de participare detinute la alte societati, in valoare de 6,930,473 lei, 
precum si alte creante (garantii), in valoare de 24,154 lei. 
 
 
 
 
 
 
 

Director General       Director Economic 
DEAC IOAN       MICLEA IOAN 

 



 
 

NOTA 2. 
 
 

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 
la data de 30.06.2012 

 

DENUMIREA  
PROVIZIONULUI 

SOLD LA 30.06.2012 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 1,060,000 

 
In anul 2012 societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli. 
Provizionul existent in sold a fost constituit in anul 2010 in scopul acoperirii unor obligatii fata de partenerul 
nostru Robert Bosch Belgia.  
La data de 30.06.2012 soldul provizionului constituit a fost de 1,060,000 lei 
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NOTA 3. 
 
 

REPARTIZAREA PROFITULUI 
la data de 30.06.2012 

(lei) 

DESTINATIA SUMA 

Profit net de repartizat:                     18,480,883     

   - Rezerve legale                           -     

   - Profit nerepartizat                     18,480,883     
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NOTA 4. 
 

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 
la data de 30.06.2012 

 

Indicatorul Exercitiul 
precedent Exercitiul curent 

0 1 2 

1. Cifra de afaceri neta             234,278,901                             270,951,060     

2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor 
prestate(3+4+5)             219,756,989                                 235,437,071     

3.Cheltuielile activitatii de baza             144,785,593                                 156,589,967     

4.Cheltuielile activitatilor auxiliare                19,415,609                                   22,218,820     

5.Cheltuielile indirecte de productie                 55,555,787                                   56,628,284     

6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 
neta (1-2)                14,521,912                                    35,513,989     

7.Cheltuieli de desfacere                     310,280                                         210,860     

8.Cheltuieli de administratie                  7,326,760                                      8,891,918     

9.Alte venituri din exploatare                   7,412,796                                         430,041     

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)                14,297,668                                   26,841,252     

 
Cifra de afaceri neta a inregistrat o crestere de aprox. 15.6 % fata de exercitiul precedent, iar costul bunurilor 
vandute a crescut cu 7.1 %. 
Rezultatul din exploatare a crescut cu 87.7 % fata de aceeasi perioada a anului trecut. 
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NOTA 5. 
 

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 
la data de 30.06.2012 

 

Creante 
Sold la 

30.06.2012 
(col.2+3) 

Termen de lichiditate 

sub 1 an peste 1 an 
0 1 2 3 

Total, din care:       125,340,757        125,340,757      

Clienti         96,914,014          96,914,014      

Creante in legatura cu personalul                    4,686                   4,686      

Creante cu bugetul asig.soc. de sanatate           5,587,896            5,587,896      

Creante cu bugetul de stat si institutii publice              523,546              523,546      

Debitori diversi         22,310,615         22,310,615      

Alte creante       125,340,757        125,340,757      

 
NOTA 
Sumele nu includ provizioanele pentru deprecierea creantelor in valoare totala de 1,472,653 lei. 

Datorii 
Sold la 

30.06.2012 
(col.2+3+4) 

Termen de exigibilitate 

sub 1 an 1-5 ani peste 
5 ani 

0 1 2 3 4 
Total, din care:      170,668,090     101,550,592        69,117,498      

Furnizori        66,292,670       66,292,670        

Clienti creditori             162,321          162,321        

Leasing financiar          9,468,411        6,810,203          2,658,208      

Linii de credite pentru productie       51,174,260                    -          51,174,260      

Credite bancare pentru investitii        29,298,817      14,013,787        15,285,030      

Datorii in legatura cu personalul         3,433,669        3,433,669        

Datorii la bugetul asigurarilor sociale si somaj          2,295,292        2,295,292        

Datorii la bugetul de stat          3,567,047     3,567,047    

Datorii la bugetul local          4,975,603     4,975,603    

Creditori      170,668,090     101,550,592        69,117,498      

 
 



 
 
 
Mentionam ca la data de 30.06.2012 societatea noastra nu inregistreaza datorii restante la bugetul general 
consolidat al statului. Creantele si datoriile in valuta existente in sold la 30.06.2012 sunt exprimate in lei, la 
cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.,valabil pentru data de 30.06.2012. 
Liniile de credit pentru productie existente in sold la data de 30.06.2012 sunt asimilate creditelor pe termen 
lung, datorita faptului ca desi contractele de creditare prevad termen de rambursare de sub an, la data 
intocmirii situatiilor anuale acestea s-au prelungit pe o perioada mai mare de un an. 
Pentru creditele angajate la banci si la societatile de leasing, COMPA a efectuat ipotecari si a depus garantii, 
dupa cum urmeaza: 

terenuri si cladiri    106,368,493 lei 
utilaje, instalatii si imobilizari in curs  121,482,011 lei 
scrisori de garantie bancara          30,000 lei 
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NOTA 6. 
 
 

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 
 

Raportarile financiare pentru semestrul I - 2012 au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii 
nr.82/1991 republicata si cu O.M.F. nr.3055/2009. 
La evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare au fost respectate Reglementarile contabile conforme 
cu Directiva a –IV-a C.E.E. si Reglementarile contabile conforme cu Directiva a –VII-a C.E.E. 
Imobilizarile necorporale prezentate in situatiile anuale au fost evaluate la cost de achizitie. 
Imobilizarile corporale au fost evaluate la valoare reevaluata. 
Pentru amortizarea activelor imobilizate, societatea a folosit metoda de amortizare liniara. 
Imobilizarile financiare sunt prezentate in bilant la cost istoric. 
La intrarea in entitate, stocurile sunt evaluate la cost de achizitie sau cost de productie, iar la iesirea acestora 
din gestiune s-a utilizat metoda FIFO “primul intrat-primul iesit”, fiind evaluate, de asemenea, la cost de 
achizitie sau productie.  
Prezentarea stocurilor in bilant a fost facuta la valoarea de achizitie sau productie, dupa caz corectata cu 
ajustarile pentru deprecierea stocurilor, efectuate cu ocazia actiunii de inventariere anuala a patrimoniului.  
Creantele, datoriile si disponibilitatile exprimate in valuta s-au evaluat la data raportarii in lei la cursul de 
schimb comunicat de BNR si valabil la data de 30.06.2012.  
De asemenea, datoriile exprimate in valuta, dar cu decontare in lei, au fost evaluate la data raportarii la cursul 
de schimb comunicat de BNR. 
Pentru deprecierea creantelor s-au inregistrat ajustari pentru deprecierea acestora . 
Dobanzile si diferentele de curs valutar nu au fost incluse in costul de productie al activelor imobilizate si 
circulante cu ciclu lung de productie. 
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NOTA 7  

 
ACTIUNI SI OBLIGATIUNI 

la data de 30.06.2012 

 

Capitalul social subscris si varsat: 21.882.103,8 lei  
Numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise: 218.821.038 actiuni, in valoare de 0,10 lei/act. 
Actiuni rascumparabile:    NU AU EXISTAT   

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare; 
- caracterul obligatoriu sau optional al rascumpararii; 
- valoarea eventualei prime de rascumparare. 

Actiuni emise în timpul exercitiului financiar:  NU AU EXISTAT   
- tipul de actiuni: nominative 
- numar de actiuni emise:  
- valoarea nominala a emisiunii si valoarea încasata la distribuire:. 
- drepturi legate de distributie: 

   - numarul, decrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare:  
   - perioada de exercitare a drepturlor:  
   - pretul platit pentru actiunile distribuite :  

Obligatiuni emise:     NU AU EXISTAT   
- tipul obligatiunilor emise; 
- numarul de obligatiuni emise; 
- valoarea emisiunii si valoarea încasata dupa distribuirea fiecarui tip de obligatiune. 

Obligatiuni emise de institutie, detinute de o persoana nominalizata sau împuternicita de  
aceasta:      NU AU EXISTAT   

- valoarea înregistrata în momentul platii. 
- valoarea nominala 
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NOTA 8 
 
 

INFORMATII PRIVIND SALARIATII 
 

 
Numar mediu aferent semestrului I 2012 

 
total, din care:       1.806 pers. 

 
muncitori direct productivi     1.146 pers. 

 
muncitori indirect productivi si deservire       292  pers 

 
personal TESA          368 pers 
 

 
Salarii aferente exercitiului       33.008.989 lei 
(inclusiv  tichete de masa acordate: 1.834.560 lei) 
              din care, 
Indemnizatii acordate membrilor Consiliului       1.861.280 lei  
de Administratie si membrilor de conducere executiva 
 
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala       8.692.721 lei 
 
Nr.membri Consiliu de Administratie         5 pers. 
 
Nr. membri conducere  executive       12 pers. 
 
Avansuri si credite acordate membrilor Consiliului     nu este cazul 

          de Administratie si membrilor de conducere 
 
          Angajamente generate sau asumate privind pensiile     nu este cazul 

pentru fostii membri ai Consiliului de Administratie 
          si membrilor de conducere 
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NOTA 9 
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI  

Semestrul I - 2012 
Nr 
crt 

DENUMIREA 
INDICATORILOR MOD DE CALCUL REZULTAT 

1 INDICATORI DE LICHIDITATE 

1.1 Indicatorul lichiditatii 
curente Active curente / Datorii curente 179100379 / 

101550592 1.76 

1.2 Lichiditate imediata   (Active curente – Stocuri) / Datorii curente 124809829 / 
101550592 1.23 

2 INDICATORI DE RISC 

2.1 Gradul de indatorare (capital imprumutat / capital angajat) x 100 (69117498 / 
380161271)x100 18.18% 

2.2 Gradul de acoperire a 
dobanzilor   

profit inaintea platii dobanzii si impozit pe 
profit / cheltuieli cu dobanda  

23492350 / 
993310 23.65 

3 INDICATORI DE GESTIUNE 

3.1 Rata de rulaj a stocurilor   (stoc mediu / costul vanzarilor) x 180 (54947776 / 
235437071)x180 42.01 

3.2 Rata de rulaj a 
creantelor comerciale (sold mediu client / cifra de afaceri) x 180 (88350289 / 

270951060)x180 58.69 

3.3 Rata de rulaj a datoriilor 
comerciale (sold mediu furnizori/cifra de afaceri) x 180 (67415873 / 

270951060x180 44.79 

3.4 Viteza de rotatie a 
activelor imobilizate   cifra de afaceri / active imobilizate 270951060 / 

326537289 0.83 

3.5 Viteza de rotatie a 
activelor totale cifra de afaceri / total active 270951060 / 

506574274 0.53 

4 INDICATORI DE PROFITABILITATE 

4.1 Rentabilitatea capitalului 
angajat 

(profit inaintea platii dobanzii si impozit pe 
profit / capitalul angajat) x100 

23492350 
/380161271)x100 6.18% 

4.2 Marja bruta din vanzari (profit brut din vanzari / cifra de afaceri) x100 (35513989 / 
270951060)x100 13.11% 

4.3 Rata rentabilitatii 
financiare (profit net / venituri totale) x100 (18480883 / 

276992331)x100 6.67% 

5 INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE 

5.1 Rezultatul pe actiune profit net / numar de actiuni 18480883 
/218821038 

0.0845 
lei/actiune 

6 INDICATORI DE EFICIENTA 

6.1 Productivitatea muncii cifra de afaceri / numar mediu personal 270951060 /  
1806 

150028.27 
lei/ salariat 
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NOTA 10.  

ALTE INFORMATII 
 
Firma S.C. COMPA SA este societate comerciala pe actiuni, cu sediul in Sibiu, str.H.Coanda nr.8, CP 550234 
Domeniul de activitate al companiei: proiectarea, producerea si comercializarea componentelor pentru 
fabricatia de autoturisme, autovehicule de transport, autobuze, remorci, tractoare, vagoane, locomotive si diverse 
utilaje industriale, servicii si asistenta tehnica. 
 
Forma de proprietate a companiei 
S.C. COMPA S.A. este privatizata 100% din septembrie 1999. 
Structura actionariatului este urmatoarea: 
 

 Nr.actiuni % din total 
capital 

Asociatia Salariatilor COMPA 119,474,505 54.60 
Alti actionari (persoane fizice si juridice) 99,346,533 45.40 

Numar total de actiuni 218,821,038 100.00 

Societatea este deschisa, actiunile se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti (din iunie 1997) iar din luna 
iulie 2001 este la categoria a II-a. 
 
Evolutia companiei 
Prin hotararea Guvernului nr.1296/13.12.1990 firma a devenit S.C.COMPA S.A., provenind din Intreprinderea de 
Piese Auto Sibiu (I.P.A.Sibiu). I.P.A. Sibiu a luat fiinta in anul 1969 prin unificarea a doua unitati: Uzina Elastic si 
Uzina Automecanica Sibiu. 
Din anul 1991, COMPA s-a organizat in module (fabrici), constituite pe familii de produse, ca centre de cost, care 
in timp, au devenit centre de profit, in scopul unei descentralizari si a facilitarii constituirii de joint-ventures. 
 
Participatii detinute la 30.06.2012 
 

Nr. 
crt 

Societatea la care se detin 
titlurile Sediul social 

% in 
capitalul 

social 

Valoarea 
titlurilor 

lei 
1 S.C. ENERCOMPA S.R.L. Str.Henri Coanda, nr.8,Sibiu,  99.99 1,545,895.00 
2 S.C. COMPA IT S.R.L. Str.Henri Coanda, nr.8,Sibiu,  100.00 3,000,000.00 
3 S.C.TRANS CAS S.R.L. Str.Henri Coanda, nr.12, Sibiu,  99.00 1,498,450.00 
4 S.C.RECASERV S.R.L. Str.Henri Coanda, nr.51, Sibiu,  70.00 70,000.00 
5 S.C.COMPA EXPEDITII 

INTERNATIONALE S.R.L. Str.Henri Coanda, nr.8, Sibiu,  98.00 980.00 

6 S.C.THYSSENKRUPP BILSTEIN 
COMPA S.A. Str.Henri Coanda, nr.8, Sibiu,  26.91 815,148.00 

  TOTAL     6,930,473.00 



 
 

2 

Entitatile afiliate S.C. COMPA S.A. Sibiu s-au constituit in timp, ca urmare a necesitatii externalizarii de la 
S.C.COMPA S.A. a unor activitati specifice cum sunt : proiectare soft, transport auto intern si international; 
alimentatie publica, etc., externalizari infaptuite pentru eficientizarea acestor activitati precum si pentru a se putea 
beneficia de unele facilitati acordate de stat unor activitati (activitatea IT; licente transport etc). 
Majoritatea tranzactiilor, a contractelor cu aceste entitati afiliate reprezinta furnizarea de catre COMPA 
(detinatoarea instalatiilor speciale si specifice), de utilitati precum: energie electrica, energie termica, apa potabila, 
servicii telefonie, aer comprimat, de inchiriere de spatii si echipamente necesare desfasurarii activitatii precum si 
contracte de furnizare de bunuri si servicii. 
Pe de alta parte, aceste entitati afiliate furnizeaza catre COMPA bunuri si servicii ce constituie obiectul lor de 
activitate si pentru care s-a impus externalizarea. 
Relatiile s-au desfasurat in termeni comerciali de piata libera, pretul acestora fiind convenit prin negociere, 
incadrat in nivelele practicate pe piata. 
Tranzactiile efectuate in semestrul I 2011 cu societatile la care Compa detine participatii au fost 
urmatoarele(inclusiv TVA): 
 

Societatea la care se detin titlurile Cumparari de bunuri si 
servicii (lei) 

Vanzari de bunuri si 
servicii (lei) 

TRANS C.A.S.  8,500,357 425,020 
THYSSEN KRUPP BILSTEIN COMPA  470,346 9,346,349 
ENERCOMPA  1,116,000                                 0 
COMPA-IT  1,536,406 20,958 
RECASERV  335,208 38,380 

 
Toate firmele la care S.C.COMPA S.A.Sibiu detine participatii sunt societati comerciale inchise, netranzactionate 
pe piete reglementate. 
Raportarile financiare la semestrul I 2012 nu apartin grupului, ci sunt proprii societatii COMPA S.A.. Acestea au 
fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu O.M.F. nr.3055/2009. 
Cifrele inscrise in raportare au fost exprimate in lei. Creantele, datoriile si disponibilitatile exprimate in valuta  s-au 
evaluat in lei la cursul de schimb comunicat de BNR si valabil la data de 30.06.2012. 
De asemenea, datoriile exprimate in valuta, dar cu decontare in lei au fost evaluate la data bilantului la cursul de 
schimb comunicat de BNR. 
Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a 
Romaniei (BNR) pentru data tranzactiilor. 
Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si 
datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si piedere in cadrul 
rezultatului financiar. 
Cursul de schimb utilizat la 30.06.2012 a fost :1 EURO=4.4494  LEI 
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Informatii referitoare la impozitul pe profit curent 
lei 

Indicatori 30.06.2011 

Profit brut 22,499,040 
Repartizarea la rezerva legala 0 
Venituri neimpozabile 3,244,535 
Elemente similare veniturilor 128,440 
Cheltuieli nedeductibile 1,367,188 
Diferenta amortizare nedeductibila fiscal 5,918,670 
Profit fiscal   26,668,803 
Impozit pe profit      4,267,009 
Sume reprezentand sponsorizari 248,852 
Impozit pe profit datorat -16% 4,018,157 

 
Cifra de afaceri realizata in sem. I 2012 a fost de 270,951,060 lei, din care 69.11  % pentru export. 
Cheltuielile efectuate in avans in suma de 936,606 lei reprezinta consumul prezumat de energie electrica 
aferent lunii iulie 2012, conform facturii furnizorului, in valoare de 610,085 lei, cheltuieli privind asigurarea 
productiei aferente perioadelor urmatoare, in valoare de 218,610 lei, precum si alte cheltuieli in avans facturate de 
furnizori ( abonamente, cotizatii, etc). 
Cu privire la veniturile inregistrate in avans, acestea reprezinta: facturi de avans marfa emise si incasate, 
expedierea marfurilor si recunoasterea acestora ca venituri realizandu-se in in perioadele urmatoare, in valoare de 
944,119 lei si sume reprezentand fonduri nerambursabile ce se vor incasa in perioadele urmatoare, conform 
proiectelor aprobate de AMPOSDRU. Mentionam ca la S.C. COMPA S.A. se deruleaza opt proiecte finantate din 
fonduri structurale. 
 
Litigii 
Societatea este parte intr-un numar de actiuni in instanta atat in calitate de parat cat si in calitate de reclamant, 
situatie datorata unui curs normal in desfasurarea activitatii. Conducerea societatii considera ca aceste actiuni nu 
vor avea un efect semnificativ asupra desfasurarii activitatii in viitor , nici asupra rezultatelor economico-financiare 
si asupra pozitiei financiare a societatii. 
 
Contracte de leasing financiar 
Pentru asigurarea resurselor necesare activitatii de investitii  au fost incheiate contracte de leasing financiar. 
Investitiile finantate prin leasing financiar reprezinta masini si utilaje tehnologice. 
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La data de 30.06.2012 situatia contractelor de leasing financiar aflate in derulare este urmatoarea: 

INSTITUTIE / 
CREDITOR 

NR.CONTRACT / 
DATA TIP IMPRUMUT 

SOLD LA 
30.06.2012 

LEI EUR 
UNICREDIT 
LEASING ROMANIA 
SA-BUC. 

28530/COMPASA-3-
004/13.04.07 leasing financiar-60 luni 60,224 13,535 

UNICREDIT 
LEASING ROMANIA 
SA-BUC. 

30026212/30.06.2012 leasing financiar-19 luni 621,681 139,723 

UNICREDIT 
LEASING ROMANIA 
SA-BUC. 

30026325/30.05.2012 leasing financiar-19 luni 107,976 24,267 

UNICREDIT 
LEASING ROMANIA 
SA-BUC. 

30026917/14.06.2012 leasing financiar-19 luni 207,210 46,570 

UNICREDIT 
LEASING ROMANIA 
SA-BUC. 

30018527/11.11.2011 leasing financiar-25 luni 398,356 89,530 

UNICREDIT 
LEASING ROMANIA 
SA-BUC. 

30015826/11.11.2011 leasing financiar-18 luni 1,600,560 359,725 

UNICREDIT 
LEASING ROMANIA 
SA-BUC. 

30018728/08.12.2011 leasing financiar-18 luni 1,589,438 357,225 

UNICREDIT 
LEASING ROMANIA 
SA-BUC. 

30016142/11.11.2011 leasing financiar-23 luni 61,936 13,920 

UNICREDIT 
LEASING ROMANIA 
SA-BUC. 

30016078/02.12.2011 leasing financiar-20 luni 2,016,653 453,242 

UNICREDIT 
LEASING ROMANIA 
SA-BUC. 

30018299/11.11.2011 leasing financiar-21 luni 377,729 84,894 

UNICREDIT 
LEASING ROMANIA 
SA-BUC. 

30020417/11.01.2012 leasing financiar-21 luni 63,196 14,203 

UNICREDIT 
LEASING ROMANIA 
SA-BUC. 

30016077/11.11.2011 leasing financiar-19 luni 796,124 178,929 

UNICREDIT 
LEASING ROMANIA 
SA-BUC. 

30016141/11.11.2011 leasing financiar-23 luni 638,561 143,516 
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DEUTCHE LEASING 
ROMANIA  LF-523/04.01.2012 leasing financiar-18 luni 928,768 208,740 

In primul semestru al anului 2012 COMPA a rambursat rate aferente contractelor de leasing financiar in valoare de 
424,555 EUR 
 
Imprumuturi de la institutii bancare 
Situatia imprumuturilor angajate la institutiile bancare la data de 30.06.2012 este urmatoarea: 

INSTITUTIE / CREDITOR NR.CONTRACT 
/ DATA TIP IMPRUMUT 

SOLD 
30.06.2011 

EUR 

SOLD 
30.06.2011 

lei 

BRD-FRANTA 9/18.01.2008 credit investitii -72 luni 8,898,800 2,000,000 

BRD-FRANTA 28/11.02.2008 credit investitii -46 luni 7,687,446 1,727,749 

BRD-FRANTA 137/27.11.2008 credit investitii -72 luni 12,712,571 2,857,143 

BRD-SIBIU 22/31.01.2008 linie credit pentru productie 307,057 69,011 

BRD-FRANTA 30/19.02.2008 linie credit pentru productie 26,696,400 6,000,000 

ABN AMRO-SIBIU 4093/08.09.2004 linie credit pentru productie 24,170,802 5,432,373 

Pentru creditele angajate la banci si la societatile de leasing, COMPA a efectuat ipotecari si a depus garantii, dupa 
cum urmeaza: 

- terenuri si cladiri   106.368.493 lei 
- utilaje si instalatii    121,482,011 lei 
- scrisori de garantie bancara          30,000 lei 

 
Cheltuielile cu serviciile de auditare efectuate in semestrul I 2012 au fost in suma totala de 109,346 lei, din 
care 26,040 lei reprezinta contravaloarea serviciilor de audit financiar furnizate de S.C. SIB EXPERT SRL, iar 
suma de 83,306 lei reprezinta contravaloarea serviciilor de auditare a sistemului de asigurarea calitatii, mediu 
si SSM, servicii furnizate de S.C. TUV RHEINLAND ROMANIA S.R.L. 
 
Conducerea societatii comerciale 
a) Lista administratorilor societatii comerciale  
Nr. 
crt Numele si prenumele Calificare Functia 

1 DEAC Ioan Inginer Director General, presedintele CA 
2 MICLEA Ioan Economist Director Economic, membru CA 
3 MAXIM Mircea Florin Inginer membru CA 
4 BALTES Nicolae Economist membru CA 
5 BENCHEA Cornel Economist membru CA 
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b). Lista membrilor conducerii executive a societatii comerciale.  
 1. DEAC Ioan    - Director General 
 2. MICLEA Ioan     - Director Economic 

3. FIRIZA Ioan    - Director Management 
4. BAIASU Dan-Nicolae   - Director Cumparari 

 5. BUCUR Tiberiu-Ioan   - Director Vanzari 
 6. ACU Florin-Stefan   - Director Tehnic 
 7. MUNTENAS Bogdan-Vasile   - Director Logistica 

8. HERBAN Dorin-Adrian   - Director Calitate – Mediu 
 9. NISTOR Ilie     - Director Productie 
 10. ROTARU Petru-Liviu   - Director Productie 
 11. MORARIU Mircea    - Director Adj.Productie 
 12. SUCIU Ioan-Octavian   - Director Sisteme de Management Calitate-Mediu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director General       Director Economic 

DEAC IOAN       MICLEA IOAN 





RAPORT, 
 

PRIVIND AUDITAREA RAPORTARILOR CONTABILE 
INCHEIATE LA 30. 06. 2012 DE CATRE SC’’COMPA ‘’SA SIBIU 

 
 
Subsemnatul Pacurariu Ioan, reprezentant al societatii SIB EXPERT SRL Sibiu, societate de audit 

financiar, am auditat situatiile financiare ale societatii mentionate mai sus, intocmite la 

30.06.2012, compuse din bilant, cont de profit si pierdere si notele la bilant, intocmite in 

conformitate cu normele emise de Ministerul Finantelor Publice. 

Raportarile contabile sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii. 

Responsabilitatea auditorilor este sa emitem un raport si sa ne exprimam o opinie asupra 

situatiilor financiare pe baza auditului efectuat. 

Raportarile cuprind numai o parte din componentele de raportare prevazute de Standardele 

Internationale de Contabilitate. 

In urma verificarilor efectuate pe baza probelor de audit detinute in dosarele de audit ne exprimam 

opinia ca situatiile financiare intocmite pentru 30.06.2012 exprima corect, sub toate aspectele 

semnificative pozitia financiara a societatii la finele semestrului I 2012, precum si rezultatele 

activitatilor sale si a fluxurilor de numerar pentru sem.I 2012, in concordanta cu Standardele 

internationale de contabilitate si O.M.F.Publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Opinia auditorului asupra situatiilor financiare incheiate la 30. 06. 2012 este fara rezerve. 

Acest raport s-a intocmit exclusiv in vederea depunerii raportarilor contabile ale societatii aferente 

perioadei incheiate la 30. 06. 2012 la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si nu poate fi 

folosit decat in acest scop. 

                                

                    Sibiu 09. 08. 2012 
      
Auditor financiar, 
                                                                     Semnatura auditor, 
SC”SIB EXPERT “SRL                                       Ec.Ioan Pacurariu, carnet 341 
SIBIU, STR.URLEA NR.39  
E- mail: sibexpert@gmail.com  
web: www.sibexpert.ro  
Tel.0269/215255,0745/605508 
Inregistrata la C.A.F.R cu nr.318/13-01-2003 
 



 
 

 Înmatriculat la Oficiul Regis trului Comerţului 
 sub nr. J 32/129 din 1991 
 Cod de înregis trare fiscală:  RO 788767 
 Cod SICOMEX: 100555 
 Cod SIRUES: 0778437 

Conturi bancare RBS BA NK suc. Sibiu: 
RO77 ABNA 3300 264 1000 94 0 60 
Conturi bancare BRD suc. Sibiu: 
RO24 BRD E 33 0 SV 021 97 82 3300 / RON 
RO69 BRD E 33 0 SV 016 67 30 3300 / EUR 
RO18 BRD E 33 0 SV 017 96 70 3300 / USD 

 

 

 
 
 

C O M U N I C A T  

 
REFERITOR LA DISPONIBILITATEA RAPORTULUI SEMESTRIAL  

ÎNCHEIAT LA 30.06.2012 
 
 

In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 – actualizata, privind piata de capital si art.113, lit.D, alin.2 din 
Regulamentul nr.1/2006 al CNVM privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, S.C.COMPA S.A. Sibiu aduce 
la cunostinta investitorilor si a actionarilor faptul ca Raportul semestrial si documentele anexate acestuia vor fi 
publicate pe site-ul societatii www.compa.ro si vor fi disponibile si in forma scrisa la sediul societatii pentru toti cei 
interesati, incepand cu data de 10.08.2012. 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie, 
 

Ioan DEAC 
 

  


