
 

 

 

 

 

NNOOTTAA  

 

Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului aferent anului 2019  

Pentru VARIANTA I  

 

În situaţiile financiare individuale întocmite pentru anul financiar 2019, supuse aprobării în Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor, cu privire la profit sunt următorii indicatori: 

 

IINNDDIICCAATTOORRII  mmiiii  lleeii  

Total venituri  775.476 

Total cheltuieli  741.950 

Cifra de afaceri  746.729 

Profit net  32.709 

 

Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPA S.A. propune Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ca 

suma de 28.819 mii lei sa fie repartizată la surse proprii de dezvoltare, iar suma de 3.890 mii lei să fie 

repartizată pentru pentru răscumpărarea propriilor acţiuni de către societate.  

Suma de 28.818 mii lei a fost déjà repartizata la surse proprii de dezvoltare, conform OUG 19/2014 privind 

“scutirea impozitului pe profitul reinvestit”. 

 

 

 

Preşedinte CA/ Director General,     Director Economic, 

Ioan DEAC        Ioan MICLEA 
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Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului aferent anului 2019  

Pentru VARIANTA II   

 

In ipoteza aprobarii de catre AGOA a Societatii COMPA S.A. a propunerii actionarului NN Pensii Societate de 

Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. ( NN Pensii SAFPAP S.A.) în numele Fondului de 

Pensii administrat privat NN, de introducere pe ordinea de zi a AGOA a unui punct privind ‘’ distribuirea sumei 

de 8.315.199,4440 lei sub forma de dividende’’, conduce la modificarea  Situatiilor financiare ale COMPA S.A. 

dupa cum urmeaza: 

• Firma COMPA nu va mai beneficia in totalitate de facilitatea acordata de legislatia romana privind 

scutirea de impozit pe profitul aferent investitiilor realizate si puse in functiune in anul 2019; 

• Se impune recalcularea profitului net pe anul 2019 prin reconsiderarea impozitului pe profit, respectiv 

cresterea acestuia ca urmare a diminuarii profitului reinvestit.  

Comparand cele doua variante de repartizare a profitului propuse, situatia sintetica a pricipalilor indicatori ai 

Contului de profit si pierdere pe anul 2019 este: 

NR. 

CRT 
INDICATORUL 

PROPUNERE  

CONSILIUL DE 

ADMINISTRATIE COMPA 

PROPUNERE 

NN Pensii SAFPAP S.A. 

1 CIFRA DE AFACERI 746,729,484 746,729,484 

2 PROFIT BRUT 33,525,966 33,525,966 

3 Impozit pe profit 817,257 1,481,271 

4 PROFIT NET-TOTAL, din care repartizat la: 32,708,709 32,044,695 

-Fond de dezvoltare 28,818,709 23,729,496 

-Rascumparare actiuni 3,890,000 - 

-Dividende - 8,315,199 

 

 

Preşedinte CA/ Director General,     Director Economic, 

Ioan DEAC        Ioan MICLEA 






