COMPA S.A. Sibiu
Situaţia individuală a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31.12.2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel

Element al capitalului propriu
Sold la 01.01.2015
Profitul anului
Alte elemente ale rezultatului global,
din care:
Reevaluare imobilizări corporale
Transfer rezerve la rezultat
Impozit pe profit aferent altor
elemente ale rezultatului global
Tranzacţii cu acţionarii, înregistrate
direct în capitalurile proprii, din care:
Transfer rezultat la rezerve
Repartizare rezerve legale
Sold la 31.12.2015 – Retratat (*)

Element al capitalului propriu
Sold la 01.01.2016 – Retratat (*)
Profitul anului
Alte elemente ale rezultatului global,
din care:
Reevaluare imobilizări corporale
Transfer rezerve la rezultat
Impozit pe profit aferent altor
elemente ale rezultatului global
Tranzacţii cu acţionarii, înregistrate
direct în capitalurile proprii, din care:
Transfer rezultat la rezerve
Repartizare rezerve legale
Sold la 31.12.2016

Ajustări
ale
capitalului
social

Capital
social

Rezerve
legale

Ajustări
rezerve
legale

Rezerve
reevaluare

Alte
rezerve

Ajustări
alte
rezerve

Rezultatul
reportat

Total

21.882.104

0

4.376.421

22.679.066

166.037.208

69.399.444

442.991

39.237.921
27.133.356

324.055.155
27.133.356

0

0

0

0

-83.885.529

90.443

0

0

-83.795.086

-34.675.406
-49.210.123

-34.675.406
-49.210.123
90.443

0

0

21.882.104

0
0

Ajustări
ale
capitalului
social

Capital
social

0

0

4.376.421

22.679.066

Rezerve
legale

Ajustări
rezerve
legale

0

51.415.595

82.151.679

51.415.595
120.905.482

Rezerve
reevaluare

Alte rezerve

90.443
0

-2.205.474

49.210.121

442.991

49.210.121
-51.415.595
64.165.803

49.210.121
0
316.603.546

Ajustări
alte
rezerve

Rezultatul
reportat

Total

21.882.104

0

4.376.421

22.679.066

82.151.679

120.905.482

442.991

64.165.803
51.627.557

316.603.546
51.627.557

0

0

0

0

-88.901

-2.070.278

0

0

-2.159.179

-88.901

-88.901
-2.070.278

0

0

21.882.104

0
0

0

4.376.421

0

22.679.066

0

30.614.473

82.062.778

30.614.473
149.449.677

-2.070.278
0

-30.525.572

88.901

442.991

88.901
-30.614.473
85.267.788

88.901
0
366.160.825

Nota (*): Anumite valori iniţiale sunt modificate faţă de situaţiile financiare prezentate pentru 2015. Modificările sunt explicate în detaliu în nota 26.
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(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel

Modificările produse în capitalurile proprii au fost următoarele:

Cauze modificări

Element capital propriu

Transfer rezerve din reevaluare aferente imobilizărilor
amortizate integral, casate, cedate sau transferate la
stocuri în rezultat reportat reprezentând surplusul
realizat din rezerve din reevaluare
Repartizarea profitul net al anului anterior la surse
proprii de dezvoltare, conform Hoţ. AGA/04.2012,
respectiv 04.2016
Repartizarea profitul net al anului curent la surse
proprii de dezvoltare, conform OUG 19/2014, privind
scutirea impozitului pe profitul reinvestit

Rezerve din reevaluare
Rezultat reportat reprezentând
surplusul realizat din rezerve din
reevaluare

2016-2015

-88.901

88.901

Alte rezerve

28.354.626

Determinarea impozitului pe profit amânat pe seama
capitalurilor proprii

Alte rezerve

30.614.473

Înregistrarea cheltuieli suplimentare an 2015 pe
seama rezultatului reportat provenit din corectarea
erorilor

Impozit pe profit curent şi amânat
recunoscut pe seama capitalurilor
proprii

-2.070.278

Rezultatul obţinut în anul curent

Rezultat reportat provenit din
corectarea erorilor

-1.221.270

Repartizarea profitului

Profit an curent

24.494.201

Total modificări

Repartizarea profitului

Transfer rezerve din reevaluare aferente imobilizărilor
amortizate integral, casate, cedate sau transferate la
stocuri în rezultat reportat reprezentând surplusul
realizat din rezerve din reevaluare

49.557.279

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

DEAC IOAN

MICLEA IOAN
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-30.614.473

