COMPA S.A. Sibiu
Situaţia consolidată a profitului sau pierderii şi alte elemente ale rezultatului global pentru anul încheiat la
31.12.2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)
EXPLICATII

Nota

Venituri
Alte venituri
Total venituri
Variaţia stocurilor de produse finite şi producţia în curs de
execuţie
Materii prime şi consumabile utilizate
Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor

31.12.2015Retratat (*)

2016

16
16

642.675.460
16.073.307
658.748.767

483.751.947
11.724.451
495.476.398

17

7.916.806

-2.318.897

-427.663.850
-120.391.887

-298.744.117
-106.084.702

-38.685.643

-23.776.161

18

-28.229.270
-7.524.853
-614.578.697
44.170.070

-24.948.355
-4.178.445
-460.050.677
35.425.721

20
20
20

40.013
-759.643
11.110.307

1.947
-909.777
-3.820.385

10.390.677

-4.728.215

0

3.165.988

54.560.747

33.863.494

200.783
-2.062.568

-1.146.888
-1.449.698

Profitul net al perioadei, din care:

52.698.962

31.266.908

Atribuibil intereselor care nu controlează
Atribuibil societăţii mamă

34.362
52.664.600

16.190
31.250.718

-2.112.142

45.032

Alte venituri ale rezultatului global, nete de impozit

-2.112.142

45.032

Total rezultat global al anului, din care:

50.586.820

31.311.940

Atribuibil intereselor care nu controlează
Atribuibil societăţii mamă

34.049
50.552.771

16.043
31.295.897

0,24

0,14

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea
Servicii prestate de terţi
Alte cheltuieli
Total cheltuieli
Rezultatul din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Alte câştiguri/pierderi financiare

17
19
4.1;5;
17
17
17

Costuri nete cu finanţarea
Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate

20

Profit înainte de impozitare
11
11

(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amânat
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent

Alte elemente ale rezultatului global:
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global

Rezultat consolidat pe actiune de bază / diluat

11

21
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Nota*: Anumite valori initiale sunt modificate fata de situatiile financiare prezentate pentru 2015.
Modificarile sunt explicate in detaliu in nota 27.
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