
 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

RRRAAAPPPOOORRRTTT   FFFIIINNNAAANNNCCCIIIAAARRR   IIINNNTTTEEERRRIIIMMMAAARRR      

NNNEEECCCOOONNNSSSOOOLLLIIIDDDAAATTT      

333000...000666...222000111444   
   



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RR  AA  PP  OO  RR  TT    

FFIINNAANNCCIIAARR  IINNTTEERRIIMMAARR    

  

NNEECCOONNSSOOLLIIDDAATT    

LLAA  3300..0066..22001144  

  

  

ÎÎNNTTOOCCMMIITT  ÎÎNN  CCOONNFFOORRMMIITTAATTEE  CCUU  SSTTAANNDDAARRDDEELLEE  

IINNTTEERRNNAAŢŢIIOONNAALLEE  DDEE  RRAAPPOORRTTAARREE  FFIINNAANNCCIIAARRĂĂ  

AADDOOPPTTAATTEE  DDEE  UUNNIIUUNNEEAA  EEUURROOPPEEAANNĂĂ  

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

C U P R I N S  
 
 

pagina 

 
RAPORT PRIVIND REVIZUIREA RAPORTĂRILOR CONTABILE INCHEIATE  
DE CĂTRE SOCIETATEA COMPA S.A. SIBIU LA 30.06 2014      1 
 
SITUATIA NECONSOLIDATA A PROFITULUI SAU PIERDERII  
SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL       3 
 
SITUAŢIA NECONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR         6 
CAPITALURILOR PROPRII 
 
NOTE EXPLICATIVE PENTRU RAPORTUL FINANCIAR        7 
INTERIMAR NECONSOLIDAT 
 
DECLARAŢIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE       20 
 
RAPORT SEMESTRIAL AFERENT SEMESTRULUI I 2014     21 
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006 

 



 1 

   CC 
Sibiu, str. Urlea 39 

CUI RO 12 613840 

Tel.: 0745/605508, 0728/288982 

Email: sibexpert@gmail.com 

Web:www.sibexpert.ro 

Autorizatie C.A.F.R. nr.318/2003 

Autorizatie C.C.Fiscali nr.409/2010 

 

                                       
 

RAPORT, 

 

 

 

PRIVIND REVIZUIREA RAPORTARILOR CONTABILE 

INCHEIATE LA 30. 06. 2014  

DE CATRE SOCIETATEA COMERCIALA ’’COMPA “ S.A. SIBIU 
  

 

Introducere 

1. Noi am procedat la revizuirea raportarilor financiare interimare neconsolidate atasate 

ale societatii comerciale ” COMPA “ SA, care cuprind: situatia neconsolidata a pozitiei 

financiare, situatia neconsolidata a profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului 

global, situatia neconsolidata a modificarilor capitalurilor proprii, intocmite la 

30.06.2014, impreuna cu un sumar al politicilor contabile semnificative.   

Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a acestor situatii 

financiare interimare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare 

Financiara si cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012. Responsabilitatea 

noastra este de a exprima o concluzie cu privire la aceste situatii financiare interimare 

bazata pe revizuirea noastra. 

 

Aria de aplicabilitate a revizuirii 

2. Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul international pentru misiuni de 

revizuire 2410 “Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuata de un auditor 

independent al entitatii”. O revizuire a situatiilor financiare interimare consta in realizarea 

de investigatii, in special asupra persoanelor responsabile pentru situatia financiar-

contabila, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire. 

Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este in mod semnificativ mai redusa decat cea a 

unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, prin urmare, 

nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea 

fi identificate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.   
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Concluzie 

3. Bazandu-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nu am sesizat nici un aspect care sa 

ne faca sa credem ca Situatiile financiare interimare neconsolidate anexate, precum si 

Raportarile contabile la 30.06.2014 ale S.C. COMPA S.A. Sibiu, nu prezinta o imagine 

fidela a pozitiei financiare a entitatii la data de 30.06.2014, precum si a rezultatului 

operatiunilor sale si a fluxurilor de numerar pentru perioada de 6 luni incheiata la aceeasi 

data in conformitate cu  Standardele Internationale de Raportare Financiara si cu Ordinul 

Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementarilor contabile 

conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor 

comercialeale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata 

reglementata, cu toate modificarile si completarile ulterioare, asa cum sunt aprobate de 

Uniunea Europeana.  

Situatiile financiare sunt conforme cu cele mentionate in Raportul semestrial intocmit de 

catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. 

nr.1/2006. 

 

 

 

Sibiu, 07 august 2014 

 

      

Auditor financiar, 

       Semnatura auditor, 

”SIB EXPERT “S.R.L.             Ec.Viorel Pacurariu, carnet nr.4636 

 



Societatea COMPA S.A.Sibiu 
SITUAŢIA NECONSOLIDATĂ A POZIŢIEI FINANCIARE PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30.06.2014 

(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel) 
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Nota 30-Jun-2014 31-Dec-2013 31-Dec-2012 

   
   

Active 
     

      
Active imobilizate: 

    

 
Imobilizari corporale 4.1 292,606,205 275,524,300 289,169,525 

 
Investitii imobiliare 4.2 1,025,000 1,025,000 0 

 
Imobilizari necorporale 5 4,437,304 3,110,195 2,024,506 

 

Alte creante ( Subventii si 
decontari din operatiuni in 
participatie ) 

6 1,240,547 548,691 2,836,519 

 
Alte creante imobilizate 7 24,354 24,354 24,154 

 
Investitii financiare 21 2,584,578 5,384,578 6,930,473 

 
Creante privind impozitul 
amanat 

10 3,965,793 3,714,462 7,850,017 

Active imobilizate - total 
 

305,883,781 289,331,580 308,835,194 

      
Active circulante: 

    

 
Stocuri 8 49,391,882 47,093,777 53,281,265 

 
Creante comerciale si alte 
creante 

6 100,518,179 92,928,236 76,686,347 

 

Alte creante ( Subventii si 
decontari din operatiuni in 
participatie ) 

6 1,508,754 3,178,374 26,290,828 

 
Numerar si echivalente de 
numerar 

9 448,566 4,474,190 3,480,669 

Active circulante - total 
 

151,867,382 147,674,577 159,739,109 

Total active 
 

457,751,163 437,006,157 468,574,303 
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Nota 30-Jun-2014 31-Dec-2013 31-Dec-2012 

  
 

   Capitaluri proprii : 
 

   
 

Capital emis 11 21,882,104 21,882,104 21,882,104 

 
Ajustari ale capitalului social 11 0 0 188,355,118 

 
Rezerve 11 239,910,876 221,875,169 225,971,943 

 
Ajustare rezerve 11 23,122,057 23,122,057 23,122,057 

 
Rezultatul reportat, din care 11 30,178,244 33,823,958 -176,330,484 

 

Rezultat reportat provenit din 
adoptarea pentru prima data a 
IAS 29 

11 -648,352 -648,352 -211,477,175 

Capitaluri proprii - total 
 

315,093,281 300,703,288 283,000,738 

  
    Datorii 

 
    

  
    Datorii pe termen lung : 

    
 

Datorii financiare 12 53,747,889 44,795,569 66,517,267 

 
Alte datorii pe termen lung 13 304,269 451,447 0 

 
Venituri in avans ( venituri in 
avans, subventii )  

13 15,293,798 16,146,746 17,105,121 

 
Provizioane 14 135,645 135,645 155,700 

Datorii pe termen lung - total 
 

69,481,601 61,529,407 83,778,088 

      

      
Datorii curente: 

    

 
Datorii financiare 12 2,506,857 8,482,300 24,995,318 

 
Datorii comerciale s  i similare; 13 58,501,841 57,049,990 56,364,759 

 
Alte datorii 13 7,652,514 6,840,812 12,357,370 

 
Datorii privind impozitele 
curente 

10 1,114,165 196,520 480,235 

 
Venituri in avans ( venituri in 
avans, subventii )  

13 3,400,904 2,203,840 7,137,795 

 
Provizioane 14 0 0 460,000 

Datorii curente - total 
 

73,176,281 74,773,462 101,795,477 

Datorii totale 
 

142,657,882 136,302,869 185,573,565 

Total capitaluri proprii si datorii   457,751,163 437,006,157 468,574,303 

 
 
 
DIRECTOR GENERAL       DIRECTOR  ECONOMIC 

  DEAC IOAN       MICLEA  IOAN 
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 Nota 6/30/2014 6/30/2013 

Venituri 15 222,300,972 235,453,513 

Alte venituri 15 4,302,356 2,098,012 

 
   

Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de 
executie 

16 812,127 882,726 

Materii prime si consumabile utilizate 16 -135,180,908 -143,562,571 

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor 17 -44,678,982 -41,382,479 

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 4.1, 4.2, 5,16 -14,858,424 -16,467,076 

Servicii prestate de terti 16 -13,303,795 -17,136,080 

Alte cheltuieli 16 -1,931,628 -3,604,578 

    
Rezultatul din exploatare 16 17,461,719 16,281,467 

    
Venituri financiare 18 2,306 5,620 

Cheltuieli financiare 18 -531,793 -1,042,120 

Alte castiguri/pierderi financiare 18 87,614 -624,638 

    
Costuri nete cu finantarea 18 -441,872 -1,661,138 

    
Profit inainte de impozitare 

 
17,019,846 14,620,329 

    
(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat 10 106,794 280,956 

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent 10 -2,881,183 -2,506,199 

    

    
Profitul net al perioadei 

 
14,245,457 12,395,086 

Alte elemente ale rezultatului global: 
   

Din care alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi 
reclasificate ulterior in profit sau pierdere:    

Reevaluarea imobilizarilor corporale 
   

Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului 
global 

10 144,537 22,138 

    
Alte venituri ale rezultatului global, nete de impozit 

 
144,537 22,138 

    
Total rezultat global al anului 

 
14,389,994 12,417,224 

Rezultat neconsolidat pe actiune de baza / diluat 19 0.07 0.06 

 

DIRECTOR GENERAL      DIRECTOR ECONOMIC 

DEAC IOAN       MICLEA IOAN 
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Element al capitalului propriu 
Capital 
social 

Ajustari ale 
capitalului 

social 

Rezerve 
legale 

Ajustari 
rezerve 
legale 

Reserve 
reevaluare 

Alte rezerve 
Ajustari 

alte 
rezerve 

Rezultatul 
reportat 

Total 

Sold la 01.01.2014 21,882,104 0 4,376,421 22,679,066 166,278,820 51,219,928 442,991 33,823,958 300,703,288 

Profitul anului               14,245,456 14,245,456 

Alte elemente ale rezultatului global,  
din care: 

0 0 0 0 0 144,537 0 0 144,537 

Reevaluare imobilizari corporale         0       0 

Transfer rezerve la rezultat          0       0 

Impozit pe profit aferent altor elemente ale 
rezultatului global 

          144,536     144,536 

Tranzactii cu actionarii, inregistrate 
direct in capitalurile proprii,  
din care: 

0 0 0 0 0 17,891,173 0 -17,891,173 0 

Transfer rezerve la rezultat                0 0 

Repartizare profit   0       17,891,173   -17,891,173 0 

Sold la 30.06.2014 21,882,104 0 4,376,421 22,679,066 166,278,820 69,255,638 442,991 30,178,241 315,093,281 

 

DIRECTOR GENERAL            DIRECTOR ECONOMIC 

DEAC IOAN             MICLEA IOAN 

 



Societatea COMPA S.A.Sibiu 
NOTE EXPLICATIVE LA RAPORTUL FINANCIAR INTERIMAR NECONSOLIDAT LA 30.06.2014 

(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel) 
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1. INFORMAŢII GENERALE 

 

COMPA este societate comercială pe acţiuni, cu sediul în Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, CP 550234. 

Domeniul de activitate este: proiectarea, producerea şi comercializarea componentelor pentru fabricaţia de autoturisme, 
autovehicule de transport, autobuze, remorci, tractoare, vagoane, locomotive şi diverse utilaje industriale, servicii şi 
asistenţă tehnică. 

Forma de proprietate a companiei 

Societatea COMPA S.A. este privatizată 100% din septembrie 1999. Structura acţionariatului este următoarea: 

 NR.ACŢIUNI 
% DIN TOTAL 

CAPITAL 

Asociaţia Salariaţilor COMPA 119,474,505 54.60% 

Alţi acţionari (persoane fizice şi juridice) 99,346,533 45.40% 

NUMĂR TOTAL DE ACŢIUNI 218,821,038 100.00% 

 

Societatea este deschisă, acţiunile se tranzacţionează la Bursa de Valori Bucureşti din iunie 1997 iar din luna iulie 2001 
este la categoria a II-a. 

Evoluţia companiei 

Prin hotărârea Guvernului nr.1296/13.12.1990 firma a devenit S.C.COMPA S.A., provenind din Întreprinderea de Piese 
Auto Sibiu (I.P.A.Sibiu). 

I.P.A. Sibiu a luat fiinţă în anul 1969 prin unificarea a două unităţi: Uzina Elastic şi Uzină Automecanica Sibiu. 

Din anul 1991, COMPA s-a organizat în module (fabrici), constituite pe familii de produse ca centre de cost, care în timp 
au devenit centre de profit, în scopul unei descentralizări şi a facilitării constituirii de joint-venture. 

 

2. BAZELE ÎNTOCMIRII 

Situaţiile financiare individuale au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 

adoptate de Uniunea Europeană ("UE"). Societatea a adoptat raportarea conform IFRS începând cu situaţiile financiare 

ale anului 2012. 

Situaţiile financiare sunt prezentate în lei româneşti ( RON ), rotunjite la cel mai apropiat leu, aceasta fiind moneda 

funcţională a companiei. 

 

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE 

Situaţiile financiare individuale au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 

adoptate de Uniunea Europeană ("UE") 

Politicile contabile semnificative aplicate de Societate sunt cele prezentate în Situaţiile financiare încheiate la 31.12.2013 

şi nu s-au modificat în perioada raportului interimar. 
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4.1. IMOBILIZARI CORPORALE 

Evoluţia imobilizărilor corporale de la 1 ianuarie 2014 Ia 30 iunie 2014 este următoarea: 

Explicatii Terenuri Constructii 
Echipamente 

si 
autovehicule 

Alte 
imobilizari 
corporale 

Imobilizari 
corporale 

in curs 
Total 

Valoare de inventar             

1/1/2014 130,395,584 54,677,000 269,111,486 1,026,362 16,073,844 471,284,276 

Intrari 2014 0 1,583,341 18,483,594 23,852 31,649,862 51,740,649 

lesiri 2014 0 0 -144,682 0 -20,090,787 -20,235,469 

6/30/2014 130,395,584 56,260,341 287,450,398 1,050,214 27,632,919 502,789,456 

Amortizare, deprecieri             

1/1/2014 0 0 194,993,697 766,279 0 195,759,976 

Cheltuieli sem. I 2014 0 1,316,174 13,216,001 35,782 0 14,567,957 

Amortizare, deprecieri 
aferente iesiri sem. I 2014 

0 0 -144,682 0 
 

-144,682 

6/30/2014 0 1,316,174 208,065,016 802,061 0 210,183,251 

Valoare ramasa             

1/1/2014 
     

275,524,300 

6/30/2014           292,606,205 

Activele corporale reprezentând "Imobilizări corporale în curs" sunt evaluate la cost istoric. 

Societatea a ales pentru evaluarea imobilizărilor corporale de natura terenurilor şi construcţiilor modelul reevaluării la 
valoare justă. 

Construcţiile au fost reevaluate la 31.12.2013 de către un evaluator independent autorizat, iar terenurile au fost 
reevaluate de către o comisie internă de specialist. În ierarhia valorii juste, reevaluarea clădirilor şi terenurilor societăţii la 
valoare justă este clasificată date de nivel 2. 

Nu au existat transferuri între nivelul la care sunt clasificate evaluările la valoare justă în cursul anului 2014. 

La 30.06.2014 imobilizările corporale gajate pentru împrumuturile contractate sunt în valoare contabilă de 140,604,303lei. 

 

4.2. INVESTITII IMOBILIARE 

Evoluţia investiţiilor imobiliare de la 1 ianuarie 2014 Ia 31 iunie 2014 este următoarea: 

Explicatii Investitii imobiliare 

Sold la 01.01.2014 1,025,000 

Intrari 2014 0 

lesiri 2014 0 

Sold la 30.06.2014 1,025,000 

Societatea deţine imobilizări de natura investiţiilor imobiliare. Acestea au fost înregistrate pe baza analizei scopului pentru 
care sunt deţinute imobilizările corporale de către Societate şi a contractelor de închiriere încheiate pentru anul 2014. 

Anumite proprietăţi includ o parte care este deţinută pentru a fi închiriată şi o altă parte care este deţinută în scopul 
producerii de bunuri, prestării de servicii sau în scopuri administrative. În cazul în carte partea deţinută pentru a fi 
închiriată nu are o pondere semnificativă, atunci proprietatea este în continuare tratată ca imobilizare corporală. 

Investiţiile imobiliare sunt evaluate la valoare justă. Un câştig sau o pierdere generată de o modificare a valorii juste a 
investiţiei imobiliare se recunoaşte în profitul sau în pierderea perioadei în care apare.
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5. IMOBILIZARI  NECORPORALE 

Imobilizările necorporale deţinute de Societate reprezintă programe informatice, licenţe soft şi imobilizări necorporale în 
curs. Evoluţia acestora a fost următoarea: 

 

Explicatii 
Programe 

informatice si 
liicente soft 

Imobilizari 
necorporale in 

curs 
Total 

 

Cost       

 

1/1/2014 4,651,032 2,273,160 6,924,192 

 

Intrari 2014 284,870 1,698,117 1,982,987 

 

lesiri 2014 0 -284,870 -284,870 

 

6/30/2014 4,935,902 3,686,407 8,622,309 

 

Amortizare, deprecieri       

 

1/1/2014 3,813,997 0 3,813,997 

 

Cheltuieli 2014 371,008 0 371,008 

 

Amortizare, deprecieri aferente iesiri 2014 0 0 0 

 

6/30/2014 4,185,005 0 4,185,005 

 

Valoare ramasa       

 

1/1/2014 
  

3,110,195 

 

6/30/2014     4,437,304 

 

6. CREANŢE  COMERCIALE  ŞI  ALTE  CREANŢE 

Situaţia creanţelor comerciale şi a altor creanţe deţinute de Societate este următoarea: 

Explicatii 
6/30/2014 12/31/2013 

Total, din 
care 

Termen 
lung 

Termen 
scurt 

Total, din 
care 

Termen 
lung 

Termen 
scurt 

Creante comerciale 93,226,393 0 93,226,393 80,017,360 0 80,017,360 

Ajustari pentru deprecierea 
creantelor comerciale 

-610,060 0 -610,060 -646,000 0 -646,000 

Avansuri platite catre furnizori 6,163,328 0 6,163,328 13,018,806 0 13,018,806 

Creante in legatura cu personalul  57,107 0 57,107 628 0 628 

Creante in legatura cu bugetul 
consolidat al statului si bugetul local  

362,879 0 362,879 289,508 0 289,508 

Debitori diversi 586,842 0 586,842 533,922 0 533,922 

Ajustari pentru deprecierea 
debitorilor 

-480,588 0 -480,588 -507,072 0 -507,072 

Cheltuieli in avans 1,212,278 0 1,212,278 221,084 0 221,084 

Subventii de incasat (proiecte 
AMPOSDRU si AMPOSCEE) 

2,627,795 1,240,547 1,387,248 2,311,628 548,691 1,762,937 

Creante din parteneriate proiecte 
AMPOSDRU 

2,662,669 0 2,662,669 3,956,600 0 3,956,600 

Ajustari pentru deprecierea 
creantelor din parteneriate proiecte 
AMPOSDRU 

-2,541,163 0 -2,541,163 -2,541,163 0 -2,541,163 

Total creante 103,267,480 1,240,547 102,026,933 96,655,301 548,691 96,106,610 



Societatea COMPA S.A.Sibiu 
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6. CREANŢE  COMERCIALE  ŞI  ALTE  CREANŢE - continuare 

Creanţele în valută sunt evaluate în lei la cursul de schimb oficial al BNR din data de 30.06.2014. Evoluţia ajustărilor 
pentru deprecierea creanţelor în primele 6 luni ale anului 2014 este următoarea: 

Sold la 31.12.2013 3,694,235 

Ajustari constituite in anul trim.I 2014 -19,680 

Ajustari reversate in trim. I 2014 -42,744 

Sold la 30.06.2014 3,631,811 

Politica comercială a Societăţii impune înregistrarea de ajustări pentru depreciere pentru creanţele ce depăşesc 360 zile 
şi pentru acele creanţe pentru care există indicii că sunt incerte, cu excepţia acelor creanţe înregistrate la parteneri faţă 
de care Societatea este debitoare la rândul ei, datoriile înregistrând aproximativ aceeaşi vechime ca şi creanţele 
neîncasate. 

 

7.   ALTE  CREANŢE  IMOBILIZATE 

Situaţia altor creanţe imobilizate deţinute de Societate este următoarea: 

Explicatii 

6/30/2014 12/31/2013 

Total, 
din care 

Termen 
lung 

Termen 
scurt 

Total, 
din 

care 
Termen 

lung 
Termen 

scurt 

Garantie VAMA pt.vamuire la domiciliu 20,000 20,000 0 20,000 20,000 0 

Alte garantii 4,354 4,354 0 4,354 4,354 0 

Total alte active 24,354 24,354 0 24,354 24,354 0 

 

8. STOCURI   

Structura stocurilor deţinute de Societate este prezentată în tabelul de mai jos: 

Explicatii 6/30/2014 12/31/2013 

Materii prime 21,204,402 20,745,118 

Ajustari pentru deprecierea materiilor prime -82,947 -88,995 

Materiale si ambalaje 9,680,154 8,426,029 

Ajustari pentru deprecierea materialelor si ambalajelor -196,774 -208,833 

Semifabricate si productia in curs de executie 5,292,593 3,084,429 

Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor 0 0 

Produse finite si marfuri 13,666,993 15,308,583 

Ajustari pentru deprecierea produselor finite si marfurilor -172,539 -172,554 

Total stocuri 49,391,882 47,093,777 

 

Evoluţia  ajustărilor pentru deprecierea stocurilor în primele 6 luni ale anului 2014 se prezintă astfel: 

Sold la 31.12.2013 470,382 

Ajustari constituite in sem.I 2014 0 

Ajustari reversate in sem.I 2014 -18,122 

Sold la 30.06.2014 452,260 
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9. NUMERAR ŞI ECHIVALENTE DE NUMERAR 

Disponibilităţile băneşti şi echivalenţele de numerar se prezintă astfel: 

Explicatii 6/30/2014 12/31/2013 

Conturi bancare in RON  286,312 3,978,228 

Conturi bancare in valuta 151,418 492,236 

Echivalente de numerar  1,162 934 

Casa in valuta 41 0 

Casa in RON  9,633 2,792 

Total disponibilitati banesti si echivalente 448,566 4,474,190 

Societatea deţine conturi în lei şi valută la următoarele instituţii bancare: BRD GROUP SOCIETE GENERALE, BCR, RBS 
BANK, ING BANK, TREZORERIE. 

 

10. IMPOZIT PE PROFIT 

10.1.  Informaţii referitoare la impozitul pe profit curent  

lmpozitul pe profit curent al Societăţii se determină pe baza profitului statutar, ajustat cu cheltuielile ne deductibile şi cu 
veniturile neimpozabile, la o cota de 16% 

Indicator 6/30/2014 6/30/2013 

Profit brut 17,019,845 14,620,329 

Repartizarea la rezerva legala 0 0 

Venituri neimpozabile 60,862 314,795 

Elemente similare veniturilor 0 115,960 

Cheltuieli nedeductibile 897,723 901,199 

Diferenta amortizare nedeductibila fiscal 794,194 2,040,982 

Profit fiscal 18,650,900 17,363,675 

Impozit pe profit 2,984,144 2,778,188 

Sume reprezentand sponsorizari 102,961 271,989 

Impozit pe profit curent datorat-16% 2,881,183 2,506,199 

 

10.2.  Informaţii referitoare la impozitul pe profit amanat     

Componentele semnificative ale impozitului pe profit amânat inclus în raportările financiare la 30 iunie 2014 şi 30 iunie 
2014, la o cotă de 16%, sunt următoarele: 

Explicatii 

30.06.2014 30.06.2013 

Diferente 
temporare 
cumultate 

Impozit pe profit 
amanat  
creanta 

Diferente 
temporare 
cumultate 

Impozit pe profit 
amanat 
creanta 

Retratare imobilizari corporale -29,026,984 -4,644,317 -54,945,658 -8,791,306 

Retratare alte datorii 4,240,776 678,524 3,988,719 638,195 

Total -24,786,208 -3,965,793 -50,956,939 -8,153,111 

Societatea recunoaşte creanţele privind impozitul amânat deoarece estimează că probabil va exista profit impozabil viitor 
faţă de care pot fi utilizate respectivele creanţe.  



Societatea COMPA S.A.Sibiu 
NOTE EXPLICATIVE LA RAPORTUL FINANCIAR INTERIMAR NECONSOLIDAT LA 30.06.2014 

(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel) 

 

 12 

10.2.  Informatii referitoare la impozitul pe profit amanat - continuare 

Evoluţia impozitului amânat de recuperat în perioada 01.01.2014 - 30.06.2014 este prezentată în tabelul de mai jos: 

Impozit amanat la 01.01.2014 -3,714,462 

Impozit amanat prin contul de profit si pierdere 2014 -106,794 

Impozit amanat recunoscut prin alte elemente ale 
rezultatului global 2014,  din care: 

-144,537 

Impozit amanat din reevaluare imobilizari  0 

Impozit amanat la 30.06.2014 -3,965,793 

 

11. CAPITALURI PROPRI 

Structura acţionariatului la data de 30.06.2014 este următoarea: 

Explicatii Nr. Actiuni 
% din total capital 

social 

Asociatia Salariatilor COMPA 119,474,505 54.6 

Alti actionari (persoane fizice si juridice) 99,346,533 45.4 

Numar total de actiuni 218,821,038 100.0 

Acţiunile Societăţii a au o valoare nominală de 0,1 RON / acţiune, valoarea capitalului social fiind de 21.882.104 lei. 

Din luna iunie 1997 acţiunile Societăţii sunt tranzacţionate pe Bursă de Valori Bucureşti, iar din luna iulie 2001 este la 
categoria a II-a. 

 

Capitalurile proprii ale Societăţii includ următoarele: 

Explicatii 6/30/2014 12/31/2013 

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

Ajustari ale capitalului social 0 0 

Rezerve din reevaluare  166,278,820 166,278,820 

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

Ajustare rezerve legale 22,679,066 22,679,066 

Alte rezerve 74,865,724 56,974,552 

Ajustare alte rezerve 442,991 442,991 

Impozit pe profit curent si amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii -5,610,088 -5,754,624 

Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 7,940,456 7,940,456 

Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 29,144 29,144 

Rezultat reportat provenit din trecerea la IFRS, mai putin IAS 29 8,611,538 8,611,538 

Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 -648,352 -648,352 

Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor 0 -750,538 

Rezultat reportat reprezentand pierdere neacoperita din anii precedenti 0 -2,732,703 

Profit an curent 14,245,456 21,374,413 

Repartizarea profitului 0 0 

Total capitaluri proprii 315,093,280 300,703,288 
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12.  DATORII FINANCIARE 

Datoriile financiare pe termen lung şi scurt sunt următoarele: 

Moneda - EUR 

Institutie de credit Tip 
imprumut 

6/30/2014 12/31/2013 

Total, din 
care 

Termen 
lung             

(< 5 ani) 

Termen 
scurt 

Total, din 
care 

Termen 
lung             

(< 5 ani) 

Termen 
scurt 

BRD GROUP SOCIETE 
GENERALE-FRANTA 

Contracte 
credite 
investitii 

571,428 0 571,428 1,860,506 0 1,860,506 

BRD GROUP SOCIETE 
GENERALE-ROMANIA 

Linie credit 
pentru 
productie 

4,753,916 4,753,916 0 5,041,935 5,041,935 0 

ING BANK-SIBIU 
Linie credit 
pentru 
productie 

7,497,712 7,497,712 0 4,946,597 4,946,597 0 

UNICREDIT LEASING 
ROMANIA SA-BUC. 

Contracte 
leasing 
financiar 

0 0 0 30,880 0 30,880 

Total datorii financiare-EUR 12,823,056 12,251,628 571,428 11,879,918 9,988,532 1,891,386 

 

Datoriile financiare pe termen lung şi scurt sunt următoarele:  

Moneda - LEI 

Institutie de credit 
Tip 

imprumut 

 
6/30/2014 

  
12/31/2013 

 

Total, din 
care 

Termen 
lung             

(< 5 ani) 

Termen 
scurt 

Total, 
din care 

Termen 
lung             

(< 5 ani) 

Termen 
scurt 

BRD GROUP SOCIETE 
GENERALE-FRANTA 

Contracte 
credite 
investitii 

2,506,857 0 2,506,857 8,343,812 0 8,343,812 

BRD GROUP SOCIETE 
GENERALE-ROMANIA 

Linie credit 
pentru 
productie 

20,855,429 20,855,426 3 22,611,566 22,611,566 0 

ING BANK-SIBIU 
Linie credit 
pentru 
productie 

32,892,463 32,892,463 0 22,184,004 22,184,004 0 

UNICREDIT LEASING 
ROMANIA SA-BUC. 

Contracte 
leasing 
financiar 

0 0 0 138,488 0 138,488 

Total datorii financiare - LEI 56,254,750 53,747,889 2,506,861 53,277,869 44,795,569 8,482,300 

Pentru contractarea împrumuturilor Societatea a depus garanţii. Imobilizările corporale ipotecate la instituţiile de credit la 
data 30.06.2014 sunt în valoare contabilă de 140,604,303 lei. 

Gradul de îndatorare a societăţii la 30.06.2014 de de 45%. 
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13 DATORII COMERCIALE ŞI ALTE DATORII 

Situaţia datoriilor comerciale şi a altor datorii este următoarea: 

Explicatii 

6/30/2014 12/31/2013 

Total, din 
care 

Termen 
lung 

Termen 
scurt 

Total, din 
care 

Termen 
lung 

Termen 
scurt 

Furnizori 56,493,144 0 56,493,144 55,464,192 0 55,464,192 

Avansuri incasate de la clienti 2,008,697 0 2,008,697 1,585,798 0 1,585,798 

Datorii in legatura cu personalul 3,732,112 0 3,732,112 2,387,235 0 2,387,235 

Datorii la bugetul asigurarilor 
sociale si somaj 

2,352,596 0 2,352,596 2,490,967 0 2,490,967 

Alte datorii la bugetul de stat 1,379,574 0 1,379,574 1,959,017 0 1,959,017 

Datorii cu impozitul pe profit 
curent 

1,114,165 0 1,114,165 196,520 0 196,520 

Creditori diversi si prefinantare 
pentru contracte fonduri europene 

492,501 304,269 188,232 455,040 451,447 3,593 

Subventii pentru investitii din 
contracte AMPOSDRU SI 
AMPOSCEE 

16,885,711 14,545,183 2,340,528 17,567,057 15,548,451 2,018,606 

Plusuri de inventar de natura 
imobilizarilor 

0 0 0 1,447 1,447 0 

Venituri in avans (contracte 
fonduri europene) 

1,808,991 748,615 1,060,376 782,082 596,848 185,234 

Total  datorii comerciale si alte 
datorii 

86,267,491 15,598,067 70,669,424 82,889,355 16,598,193 66,291,162 

 

14. PROVIZIOANE 

Situaţia provizioanelor la 31.06.2014 este prezentată în tabelul de mai jos: 

Explicatii 

6/30/2014 12/31/2013 

Total, din 
care 

Termen 
lung 

Termen 
scurt 

Total, din 
care 

Termen 
lung 

Termen 
scurt 

Provizioane pentru garantii 
acordate clientilor 

26,945 26,945 0 26,945 26,945 0 

Provizioane pentru beneficiile 
angajatilor 

108,700 108,700 0 108,700 108,700 0 

Total  Alte datorii si provizioane 135,645 135,645 0 135,645 135,645 0 
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15.  VENITURI 

Structura veniturilor realizate de Societate este următoarea: 

Explicatii 30.06.2014 30.06.2013 

Cifra de afaceri totala, din care: 222,300,972 235,453,513 

Venituri din vanzari de produse finite 218,109,277 229,346,342 

Venituri din prestari de servicii 687,642 1,030,858 

Venituri din vanzarea marfurilor 3,090,488 2,304,295 

Venituri din alte activitati 289,642 92,579 

Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri (proiecte si 
contracte parteneriat proiecte AMPOSDRU) 

123,923 2,679,439 

Alte venituri operationale 4,302,356 2,098,012 

Total venituri din exploatare 226,603,328 237,551,525 

 

Alte venituri operaţionale sunt formate din: 

Explicatii 30.06.2014 30.06.2013 

Venituri din vanzari de imobilizari 0 128,215 

Venituri din productia de imobilizari 2,983,338 180,388 

Venituri din active detinute in vederea vanzarii cedate 374,432 
 

Venituri din subventii pentru investitii (proiecte si contracte 
parteneriat proiecte AMPOSDRU si AMPOSCEE) 

919,698 1,327,307 

Alte venituri din exploatare 24,888 462,102 

Total Alte venituri operationale 4,302,356 2,098,012 

 

16. CHELTUIELI DUPA NATURĂ 

Cheltuielile din exploatare realizate în primele 6 luni ale anilor 2014 şi 2013 după natura lor sunt prezentate în tabelul de 
mai jos: 

Explicatii 30.06.2014 30.06.2013 

Cheltuieli materiale 124,258,720 132,083,280 

Diferente de stoc -812,127 -882,726 

Cheltuieli cu energia si apa 10,922,188 11,479,291 

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor, din care : 44,678,982 41,382,479 

Salarii si indemnizatii 35,241,709 32,746,231 

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 9,437,273 8,636,248 

Ajustari de valoare privind imobilizarile 14,938,966 16,549,397 

Ajustari de valoare privind activele circulante -80,542 -82,321 

Cheltuieli cu serviciile prestate de terti 13,303,796 17,136,080 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 693,736 740,948 

Ajustari privind provizioanele 0 -228,000 

Cheltuieli privind activele  detinute in vederea vanzarii cedate 351,344 0 

Alte cheltuieli de exploatare 886,547 3,091,630 

Total cheltuieli din exploatare 209,141,610 221,270,058 
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17. CHELTUIELI CU BENEFICIILE ANGAJAŢILOR 

Cheltuielile cu beneficiile angajaţilor includ salarii, indemnizaţii şi contribuţii la asigurările sociale. Beneficiile pe termen 
scurt sunt recunoscute drept cheltuieli pe măsură ce serviciile sunt prestate. 

Explicatii 30.06.2014 30.06.2013 

Salarii si indemnizatii 35,241,709 32,746,231 

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 9,437,273 8,636,248 

TOTAL 44,678,982 41,382,479 

 

18. PIERDERI (CÂŞTIGURI) FINANCIARE 

Structura pierderilor (câştigurilor) financiare este prezentată mai jos: 

Explicatii 30.06.2014 30.06.2013 

Câstiguri din diferente de curs valutar legate de elementele 
monetare exprimate in valuta 

173,978 -258,540 

Pierderi din dobanzi -529,487 -1,036,500 

Alte câstiguri financiare -86,364 -366,098 

Total pierderi / câstiguri -441,873 -1,661,138 

 

19. CÂŞTIG PE ACŢIUNE 

Calculul câstigului pe acţiune pentru semestrele I 2014 si 2013 poate fi sumarizat astfel: 

Explicatii 30.06.2014 30.06.2013 

Numar de actiuni la inceputul anului 218,821,038 218,821,038 

Actiuni emise in cursui anului 0 0 

Numar de actiuni Ia finalul anului 218,821,038 218,821,038 

Profitul net  14,245,456 12,395,086 

Castig pe actiune (in RON pe actiune) de baza / diluat: 0.07 0.06 

 

20. INVESTIŢII FINANCIARE 

Investiţiile financiare ale Societăţii reprezintă acţiuni deţinute la entităţile afiliate. Titlurile deţinute sunt contabilizate la cost 
şi cuprind următoarele: 

Societatea la care se 
detin titlurile 

Sediul social 
% in 

capitalul 
social 

Valoarea 
titlurilor 

Obiectul pricipal de 
activitate 

 COMPA IT S.R.L. 
Str.Henri Coandă, nr.8,    

Sibiu, jud.Sibiu 
100.00 200,000 

Activitati de realizare a soft-
ului la comanda 

TRANS C.A.S. S.R.L. 
Str.Henri Coandă, 

nr.12, Sibiu, jud.Sibiu 
99.00 1,498,450 Transport rutier de marfuri 

RECASERV S.R.L. 
Str.Henri Coandă, 

nr.51, Sibiu, jud.Sibiu 
70.00 70,000 

Activitati de alimentatie 
(catering) pentru 
evenimente 

COMPA EXPEDITII 
INTERNATIONALE 
S.R.L. 

Str.Henri Coandă, nr.8,    
Sibiu, jud.Sibiu 

98.00 980 
Activitate suspendată din 
2009 



Societatea COMPA S.A.Sibiu 
NOTE EXPLICATIVE LA RAPORTUL FINANCIAR INTERIMAR NECONSOLIDAT LA 30.06.2014 

(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel) 

 

 17 

 

20. INVESTIŢII FINANCIARE - continuare 

Societatea la care se 
detin titlurile 

Sediul social 
% in 

capitalul 
social 

Valoarea 
titlurilor 

Obiectul pricipal de 
activitate 

THYSSENKRUPP 
BILSTEIN COMPA S.A. 

Str.Henri Coanda, nr.8,    
Sibiu, jud.Sibiu 

26.91 815,148 
Fabricarea altor piese si 
accesorii pt. autovehicule si 
motoare de autovehicule 

TOTAL     2,584,578   

Entităţile afiliate societăţii COMPA S.A. Sibiu s-au constituit în timp, ca urmare a necesităţii externalizării de la COMPA 
S.A. a unor activităţi specifice cum sunt: proiectare soft, transport auto intern şi internaţional; alimentaţie publică, etc. 

Majoritatea tranzacţiilor, a contractelor cu aceste entităţi afiliate reprezintă furnizarea de către COMPA (deţinătoarea 
instalaţiilor speciale şi specifice), de utilităţi precum: energie electrică, energie termică, apă potabilă, servicii telefonie, aer 
comprimat, de închiriere de spaţii şi echipamente necesare desfăşurării activităţii, precum şi contracte de furnizare de 
bunuri şi servicii. 

Pe de altă parte, aceste entităţi afiliate furnizează către COMPA bunuri şi servicii ce constituie obiectul lor de activitate şi 
pentru care s-a impus externalizarea. 

Relaţiile s-au desfăşurat în termeni comerciali de piaţa liberă, preţul acestora fiind convenit prin negociere, încadrat în 
nivelele practicate pe piaţă. 

Urmare a restrângerii activităţii societăţii COMPA-IT S.R.L., AGA a hotărât diminuarea participaţiei COMPA la capitalul 
social al acestei societăţi . În luna ianuarie 2014 a fost înregistrată reducerea capitalului social al societăţii COMPA-IT 
S.R.L. (deţinut în totalitate de COMPA) de la 3,000,000 lei, la 200,000 lei. 

Tranzacţiile efectuate în primul semestru al anilor 2014 şi 2013 cu societăţile la care COMPA deţine participaţii au fost 
următoarele (sumele conţin TVA): 

Explicatii 30.06.2014 30.06.2013 

SOCIETATEA LA CARE SE DETIN TITLURILE 
CUMPARARI 
DE BUNURI 
SI SERVICII 

VANZARI DE 
BUNURI SI 
SERVICII 

CUMPARARI 
DE BUNURI 
SI SERVICII 

VANZARI DE 
BUNURI SI 
SERVICII 

TRANS C.A.S. S.R.L. 8,231,665 114,314 7,706,985 127,391 

THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A. 171,354 6,625,699 232,981 7,499,976 

COMPA EXPEDITII INTERNATIONALE S.R.L. 0 0 0 0 

COMPA - IT S.R.L. 1,078,800 48,236 1,085,240 11,574 

RECASERV S.R.L. 358,952 29,014 332,450 28,721 

 

Datoriile şi creanţele reciproce înregistrate la 30.06.2014 şi 30.06.2013 sunt următoarele: 

Creanţe de încasat de Societatea COMPA S.A. de la: 

Explicatii 30.06.2014 30.06.2013 

TRANS C.A.S. S.R.L. 26,782 283,579 

THYSSEN KRUPP BILSTEIN COMPA S.A. 1,683,603 2,017,656 

COMPA EXPEDITII INTERNATIONALE S.R.L. 0 0 

COMPA-IT S.R.L. 49,958 61,241 

RECASERV S.R.L. 9,500 12,396 
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20.  INVESTIŢII FINANCIARE - continuare 

Datorii de achitat de Societatea COMPA S.A. către: 

Explicatii 30.06.2014 30.06.2013 

TRANS C.A.S. S.R.L. 2,860,036 2,486,629 

THYSSEN KRUPP BILSTEIN COMPA S.A. 58,951 47,397 

COMPA EXPEDITII INTERNATIONALE S.R.L. 0 2,351,376 

COMPA-IT S.R.L. 547,258 3,311,778 

RECASERV S.R.L. 146,640 112,697 

Soldurile restante sunt negarantate şi nu sunt purtătoare de dobândă. Nu s-au instituit garanţii şi nici nu s-au primit 
garanţii pentru creanţele sau datoriile părţilor afiliate. 

 

Conducerea Societăţii 

Lista administratorilor Societăţii: 

NUMELE SI PRENUMELE CALIFICARE FUNCTIA 

DEAC Ioan Inginer Director General, Preşedintele C.A. 

MICLEA Ioan Economist Membru CA 

MAXIM Mircea Florin Inginer Membru CA 

VELŢAN Ilie-Marius Economist Membru CA 

BENCHEA Cornel Economist Membru CA 

 

Lista membrilor conducerii executive a Societăţii: 

DEAC Ioan Director General 

MICLEA Ioan  Director Economic 

FIRIZA Ioan Director Management 

BAIASU Dan-Nicolae Director Cumparari 

BUCUR Tiberiu-Ioan Director Vanzari 

ACU Florin-Stefan Director Tehnic 

MUNTENAS Bogdan-Vasile Director Logistica 

HERBAN Dorin-Adrian Director Calitate – Mediu 

SUCIU Ioan-Octavian Director Sisteme de Management Calitate – Mediu 

NISTOR Nicolae-Ilie  Director Productie 

ROTARU Petru-Liviu Director Productie 

MORARIU Mircea  Director Adj.Productie 

OPRITOIU Dumitru Inginer Sef Energetic 

DRAGOMIR Marius C-tin Inginer sef Mentenanta 

 

Tranzacţiile cu membrii conducerii Societăţii se limitează la salarii şi indemnizaţii. 

Explicatii 30.06.2014 30.06.2013 

Salariile si indemnizatiile acordate membrilor Consiliului de 
Administratie si membrilor de conducere executiva 

2,091,059 1,951,958 
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21. EVENIMENTE  ULTERIOARE  DATEI  RAPORTULUI 

Conducerea nu a identificat evenimente ulterioare datei bilanţului cu impact semnificativ asupra poziţiei financiare şi 
situaţiei rezultatului global ale Societăţii. 

În data de 29.04.2014 a avut loc Adunarea Generală a Acţionarilor, în cadrul căreia au fost aprobate situaţi ile financiare 
încheiate la 31.12.2013 şi repartizarea profitului obţinut în anul 2013. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL       DIRECTOR ECONOMIC 

DEAC IOAN        MICLEA IOAN 
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DECLARAŢIE 

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilităţii nr.82/1991 
 
 
S-au întocmit situaţiile financiare semestriale la 30.06.2014 pentru: 
___________________________________________________________________________________________ 
Entitate:    COMPA S.A. 

Judeţul:    32 Sibiu 

Adresa:    localitatea Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 8, CP 550234 

Număr din registrul comerţului:  J 32 / 129 / 1991 

Forma de proprietate:   34 Societăţi pe acţiuni 

Activitatea preponderentă  
(cod şi denumire clasa CAEN): Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 

Cod unic de înregistrare:  RO788767 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Subsemnatul MICLEA IOAN,  

conform art.10 alin.(1)din Legea contabilităţii nr.82/1991, având calitatea de director economic îmi asum 
răspunderea pentru întocmirea raportărilor financiare trimestriale la 31.06.2014 şi confirm următoarele: 

 a)  Politicile contabile utilizate la întocmirea raportărilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu 
reglementările contabile aplicabile. 

 b)  Raportările financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei 
financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. 

 c)  Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC  
 

MICLEA IOAN 
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RR  AA  PP  OO  RR  TT    

aaffeerreenntt  sseemmeessttrruulluuii  II  --  22001144  

ccoonnffoorrmm  RReegguullaammeennttuulluuii  CC..NN..VV..MM..nnrr..11//22000066  

 

Data raportului 30.06.2014 

Societatea  COMPA S.A. 

Sediul social Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, cod 550234 

Număr de telefon +40 269 239400; +40 269 237878 

Fax +40 269 212204; +40 269 237770 

Cod de identificare fiscală 788767 

Atribut fiscal RO 

Nr.ordine în Registrul Comerţului Sibiu J 32 / 129 / 1991 

Număr de acţiuni 218,821,038 

Valoarea acţiunii 0.10 lei 

Acţiunile se tranzacţionează la Bursa de Valori Bucureşti, categoria a II-a, simbol CMP 
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C U P R I N S 

 

 

1.  SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

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

anului trecut. 

 

2. ANALIZA ACTIVITAŢII SOCIETĂŢII  

2.1.  Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce 

afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. 

2.2.  Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii, 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 corespunzătoare a anului trecut. 

 

3 SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL SOCIAL ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 

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

timpul perioadei respective. 

 

4. TRANZACŢII SEMNIFICATIVE 

4.1. 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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1. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 

EVENIMENTE IMPORTANTE PRODUSE ÎN PERIOADA 01.01.2014 – 30.06.2014  

CU IMPACT ASUPRA POZIŢIEI FINANCIARE A SOCIETĂŢII 

 

Aşa cum s-a anticipat încă de la elaborarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, cifra de afaceri, 

veniturile din exploatare şi veniturile totale fundamentate pentru semestrul I – 2014, au preconizate scăderi faţă de 

realizările semestrului I al anului 2013. 

Faţă de prevederile din buget, nivelul realizărilor efective ale acestor indicatori pe semestrul I – 2014 este şi mai 

redus. Comunicările iniţiale, cu privire la volumele care se vor comanda, ale unor clienţi importanţi ai firmei, au fost 

mai optimiste, comenzile ferme fiind ceva mai reduse. În astfel de situaţii sunt comenzi le pentru: corp injector 

EURO 4 pentru partenerul Delphi, componente pentru turbosuflante pentru partenerul Honeywell, precum şi alte 

produse tradiţionale COMPA destinate ca piese de schimb, ale căror cereri au fost diminuate semnificativ. 

 

Există însă unele grupe de produse, cum sunt: componente mecano-sudate pentru partenerul Haulotte(creştere 

de peste 80%) pinioane casete de direcţie destinate firmei JTEKT (creştere de 27%) care au cunoscut salturi 

importante de producţie faţă de semestrul I 2013, dar volumele acestora nu au putut compensa scăderile 

înregistrate la firmele cu pierdere mare în cifra de afaceri (Honeywell, Delphi, Bosch). 

 

În cursul semestrului I – 2014 a început fabricaţia de serie pentru componente ale sistemului de injecţie partener 

Bosch, în cadrul unui proiect ce se va dezvolta treptat şi care va atinge în următor ii ani valori ale cifrei de afaceri 

de peste 10 mil. euro/an. 

 

Valoarea cheltuielilor de investiţii de peste 33.3 mil.lei înregistrate pe semestrul I – 2014 va avea un impact asupra 

creşterii cifrei de afaceri din anii următori, ponderea cea mai mare a cheltuielilor pentru investiţii fiind alocată 

achiziţiilor de maşini şi echipamente cu performanţa ridicată. 

 

În prima parte a semestrului I – 2014 a fost finalizat procesul de implementare a sistemului informatic SAP, 

instrument modern şi performant utilizat pentru managementul producţiei, al costurilor, precum şi pentru 

gestionarea activităţii firmei, în general. 

 

S-a continuat politica de creştere a gradului de autofinanţare din resurse proprii şi de reducere a gradului de 

îndatorare faţă de băncile finanţatoare, prin rambursarea creditelor de investiţii şi reducere a gradului de accesare 

a liniilor de credit. 
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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 bilanţ, 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; 

În vederea analizării situaţiei economico-financiare pe semestrul - I al anului 2014, prezentăm mai jos următorii 

indicatori: 

DENUMIRE INDICATOR 
Realizari 

31.12.2013 
Realizari 

30.06.2014 

Grad de 
indeplinire 

(col.2 / col.1) 
% 

0 1 2 3 

Active imobilizate  289,331,580 305,883,781 105.72 

Active circulante  147,674,577 151,867,382 102.84 

Datorii mai mici de un an 74,773,462 73,176,281 97.86 

Datorii mai mari de un an 61,529,407 69,481,601 112.92 

Capital şi rezerve 300,703,288 315,093,281 104.79 

 

Valoarea activelor imobilizate în sumă de 305,883,781 lei, înregistrată la finele semestrului I – 2014 este cu 5.72% 

mai mare decât cea înregistrată la finele anului 2013; această creştere se datorează intrărilor într-o proporţie mai 

mare a valorii maşinilor şi echipamentelor achiziţionate prin investiţii decât a valorii amortizării clădirilor, maşinilor 

şi echipamentelor, trecută pe costuri, în această perioadă; 

Activele circulante în total, înregistrează o creştere (2.84%) la finele semestrului I – 2014 faţă de sfârşitul anului 

trecut (2013); 

Analizate, în structura acestei grupe de active, se poate constata o creştere a stocurilor cu circa 2.3 mil.lei, cu 

precădere a stocurilor de materiale şi a stocurilor de produse în curs de execuţie, precum şi a creşterii creanţelor 

comerciale; 

Datoriile mai mici de un an au avut o scădere relativ mică, în schimb datoriile mai mari decât un an au crescut cu 

12.9%, respectiv cu 7.9 mil.lei prin accesarea într-o proporţie mai mare a liniilor de credit angajate de la băncile 

comerciale; 

Capitalurile proprii au crescut cu 4.79% fiind influenţate pozitiv de valoarea profitului net de 14,245,456 lei realizat 

pe semestrul I - 2014. 
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b.  contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o 
pondere de cel puţin 20% în vânzările 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 urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate şi plătite; 

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor pe semestrul - I 2014 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, se 

prezintă astfel: 

-lei- 

DENUMIRE INDICATOR 
Realizări 

30.06.2013 
Realizări 

30.06.2014 

Grad de 
îndeplinire 

(col.2 / col.1) 
% 

0 1 2 3 

Cifra de afaceri 235,453,513 222,300,972 94.41 

   din care export 170,182,000 158,211,940 92.97 

Alte venituri 2,098,012 4,302,356 205.07 

Total venituri din exploatare 237,551,525 226,603,328 95.39 

Variaţia stocurilor -882,726 -812,127 92.00 

Costuri materiale 132,083,280 124,258,720 94.08 

Costuri cu energia 11,479,291 10,922,188 95.15 

Cheltuieli cu salariile 41,382,479 44,678,982 107.97 

Cheltuieli cu amortizările şi deprecierile imobilizărilor 16,549,397 14,858,424 89.78 

Alte cheltuieli din exploatare 20,658,337 15,235,423 73.75 

Total cheltuieli din exploatare 221,270,058 209,141,610 94.52 

Rezultat din exploatare 16,281,467 17,461,718 107.25 

Cheltuieli cu dobânzile  1,042,120 531,793 51.03 

Alte cheltuieli financiare 6,370,566 4,299,022 67.48 

Total cheltuieli financiare 7,412,686 4,830,815 65.17 

Venituri din dobânzi 5,620 2,306 41.03 

Alte venituri financiare 5,745,928 4,386,636 76.34 

Total venituri financiare 5,751,548 4,388,942 76.31 

Rezultat financiar -1,661,138 -441,873 26.60 

Venituri totale 243,303,073 230,992,270 94.94 

Cheltuieli totale 228,682,744 213,972,425 93.57 

Rezultat brut 14,620,329 17,019,845 116.41 

Impozit pe profit curent 2,506,199 2,881,183 114.96 

Impozit pe profit amânat -280,956 -106,794 38.01 

Rezultat net 12,395,086 14,245,456 114.93 
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Nivelul veniturilor precum şi al cifrei de afaceri este mai mic decât cel realizat în perioada corespunzătoare a 

anului anterior (semestrul I – 2013). Cauzele reducerii volumului afacerii sunt, aşa cum am mai arătat, reducerea 

comenzilor de la principalii noştri parteneri de afaceri, respectiv reducerea mai accentuată a cererilor pentru 

reperul “corp injector” de tip EURO 4 de la firma Delphi, ca urmare a reducerii producţiei de automobile echipate 

cu sisteme de injecţie, de generaţie mai veche, şi neatingerii volumelor preconizate pentru noile generaţii de tip 

EURO 6, care vor creşte mai mult începând din anul 2015. 

O astfel de schimbare de generaţie este şi în cazul relaţiei cu partenerul Honeywell, unde volumele generaţiei 

actuale au scăzut, iar noile generaţii de turbosuflante vor creşte începând din anul 2015. Cu acest partener, 

creşterile vor fi mai mari din anul 2015 pentru faptul că au crescut numărul de referinţe atribuite firmei noastre, 

astfel încât volumul afacerilor va avea o creştere mai accentuată în 2015. 

Prin urmare, schimbarea de generaţii în producţia de echipamente ale partenerilor noştri a fost principala cauză a 

reducerii volumului cifrei de afaceri pe semestrul I – 2014, cu impact asupra realizărilor pe întreg anul 2014. 

Rezultatul brut şi net, realizat pe semestrul I – 2014 aşa cum poate fi observat din contul de profit şi pierdere 

este superior perioadei similare a anului anterior (creştere cu aproape 15%). 

Acest rezultat poate fi explicat prin următoarele: 

- monitorizarea permanentă la nivelul managementului firmei a costurilor pe fiecare centru de profit, pe 

fiecare produs şi chiar pe fiecare element de cost din structura produselor şi antrenarea întregului 

personal din COMPA în realizarea reducerii costurilor; 

- implementarea măsurilor de reducere a costurilor stabilite pe fiecare produs şi operaţii ale procesului 

tehnologic; 

- negocierea atentă şi cu abilitate în interesul COMPA a preţurilor cu furnizorii de materii prime, prestaţii, 

energie, etc. 

- reducerea volumului creditelor angajate cu impact asupra rezultatului financiar (reducere la aproape 

jumătate a dobânzilor). 

 

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 totală pe semestrul I – 2013. 

   DENUMIRE INDICATOR S1 S2 S2-S1 

  + Profit sau pierdere   14,245,456 14,245,456 

  + Amortizări şi provizioane   14,858,424 14,858,424 

  - Variaţia stocurilor 47,093,777 49,391,882 -2,298,105 

  - Variaţia creanţelor 96,434,217 102,055,202 -5,620,985 

  + Variaţia furnizorilor şi a conturilor asimilate 57,049,990 58,501,840 1,451,850 

  + Variaţia clienţilor creditori 7,488,779 9,070,948 1,582,169 

  + Variaţia altor datorii 289,003,973 272,511,998 16,491,975 

  - Variaţia altor elemente de activ 319,189,519 304,819,748 -14,369,771 

  + Variaţia altor elemente de pasiv   14,245,456 14,245,456 

A + = Flux de numerar din activitatea de exploatare   26,341,013 
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   DENUMIRE INDICATOR S1 S2 S2-S1 

  - Investiţii efectuate - total, din care:  33,343,514 -33,343,514 

   achiziţionate +alte cheltuieli de investiţii  30,360,176 -30,360,176 

   executate în regie proprie  2,983,338 -2,983,338 

B + = Flux de numerar din activitatea de investitii   -33,343,514 

  + Variaţia creditelor şi împrumuturilor, din care pentru: 53,277,869 56,254,746 2,976,877 

   credite şi împrumuturi pentru activitatea curentă 44,795,569 53,747,889 8,952,320 

C + = Flux de numerar din activitatea financiara   2,976,877 

   Disponibilităţi băneşti la începutul perioadei 4,474,190     

   Disponibilităţi băneşti la sfârşitul perioadei   448,566   

 = + Flux de numerar net (A+B+C)   -4,025,624 

 

Principalii factori generatori de cash cu impact pozitiv asupra fluxului de numerar net au fost: 

 Profitul net realizat      14,245,456 lei 

 Amortizarea       14,858,424 lei 

 Variaţia între elementele de activ şi cele de pasiv     2,122,204 lei 

Factorii cu impact nefavorabil, dar previzibil asupra cash flow-ului pe semestrul I – 2014, au fost: 

 Valoarea cheltuielilor de investiţii     33,343,514 lei 

 Creşterea stocurilor cu        2,298,105 lei 

 Creşterea creanţelor cu        5,620,985 lei 

În acest context, principalul factor cu impact puternic asupra cash flow-ului pe semestrul I – 2014 îl reprezintă 

volumul foarte mare de investiţii realizat, care va avea un efect mai pregnant în viitor asupra principalilor indicatori 

ai firmei. 

 

 

2. ANALIZA ACTIVITAŢII SOCIETĂŢII  

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

Lichiditatea unei societăţi este capacitatea de a dispune de fondurile necesare pentru a-şi putea efectua plăţile la 

termen, prin transformarea unor active circulante în disponibilităţi băneşti care să permită efectuarea plăţilor ce 

devin exigibile. 

Indicele de lichiditate curentă de 2.07 realizat pe semestrul I - 2014 este un indice de lichiditate bun. Reducerea 

continuă a datoriei faţă de bănci, factor important ce intră în calculul indicelui de lichiditate curentă, are un impact 

pozitiv asupra nivelului acestui indicator, asupra stării de sănătate a firmei, asupra capacităţii de autofinanţare 

COMPA. 
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2.2.  Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii 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 

În activitatea de investiţii s-au utilizat fonduri pentru: 

 achiziţionarea de utilaje; 

 modernizări de utilaje şi instalaţii existente; 

 amenajări ale unor spaţii de producţie. 

Fondurile necesare desfăşurării activităţii de investiţii în sumă de 33,343,514 lei pe semestrul I - 2014 au fost 

asigurate din surse proprii şi împrumutate. Efectele economice prin achiziţionarea de utilaje şi linii tehnologice noi, 

sunt: 

 creşterea productivităţii muncii; 

 reducerea cheltuielilor de reparaţii; 

 îmbunătăţirea fluxului tehnologic; 

 creşterea calităţii pieselor fabricate şi reducerea rebuturilor; 

 reducerea consumurilor energetice; 

 creşterea preciziei de prelucrare a pieselor; 

 creşterea siguranţei în exploatare a utilajelor; 

 reducerea costurilor noncalităţii; 

 mărirea eficienţei activităţii 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. 

Evoluţia pe semestrul I - 2014 a elementelor ce constituie veniturile din activitatea de bază este prezentată în 

tabelul următor:         -lei- 

DENUMIRE INDICATOR 
Realizări 

30.06.2013 
Realizări 

30.06.2014 

Grad de 
îndeplinire 

(col.2 / col.1) 
% 

0 1 2 3 

Producţia vândută 230,469,779 219,086,561 95.06 

Venituri din vânzarea mărfurilor  2,304,295 3,090,488 134.12 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 2,679,439 123,923 4.62 

Producţia imobilizată 180,388 2,983,338 1653.85 

Alte venituri din exploatare 1,917,624 1,319,018 68.78 

Venituri totale din exploatare 237,551,525 226,603,328 95.39 



 
 

 

 29 

Veniturile din exploatare pe semestrul I - 2014, respectiv veniturile obţinute cu preponderenţă din producţia 

vândută au avut o evoluţie comparabilă cu cea a cifrei de afaceri din acest semestru.  

Reducerea veniturilor din exploatare şi a cifrei de afaceri pe semestrul I - 2014 faţă de perioadă corespunzătoare 

a anului precedent este cauzată, aşa cum am mai prezentat în acest raport de reducerea volumelor comandate de 

principalii parteneri la actualele componente existente în fabricaţia firmei COMPA. 

 

 

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL SOCIAL ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 

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

Pentru asigurarea lichidităţilor necesare realizării proiectelor de investiţii stabilite şi a capitalului de lucru, 

societatea are angajate linii de creditare permanente la RBS şi BRD, pentru: 

 echilibrarea situaţiei economico-financiare,  

 eliminarea sincopelor în aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare desfăşurării activităţii de 

producţie,  

 asigurarea creditelor de investiţii necesare finanţării proiectelor propuse. 

 

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

În această perioadă nu au existat situaţii privind modificarea drepturilor deţinătorilor de valori mobiliare emise de 

COMPA. 

 

 

4. TRANZACŢII SEMNIFICATIVE 

4.1. 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 tranzacţii majore încheiate, cu influenţă semnificativă asupra activităţii firmei. 

 

 

DIRECTOR GENERAL       DIRECTOR ECONOMIC 

IOAN DEAC        MICLEA IOAN 

 


