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Către 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  - Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare 

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI    - Piaţa Reglementată 

 

RAPORT REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE INDIVIDUALE ŞI CONSOLIDATE 

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare  

 

Data raportului       24.02.2022 

Denumirea entităţii emitente     COMPA S. A. 

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

Numărul de telefon / fax     0269 237 878; 0269 237 770 

Codul unic de înregistrare     RO 788767 

Număr de ordine în Registrul Comertului  J 32 / 129 / 1991 

Capital social subscris şi vărsat                 21.882.103,8 lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti - Categoria 
Standard, (simbol CMP) 
Cod LEI       315700EXV87GJDVUUA14 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT 

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea şi care pot, au sau vor avea un 
impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare.  

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele: 

... 

e)  ALTE EVENIMENTE:  

RAPORT PRIVND REZULTATELE FINANCIARE INDIVIDUALE ŞI CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PRELIMINARE, 
NEAUDITATE, PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2021 

Rezultatele financiare individuale şi consolidate– simplificate – preliminare, neauditate, pentru exercițiul 
financiar 2021 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. 

 

Indicatori Economico Financiari înregistraţi de Compa la 31.12.2021. 

În perioada 01.01.2021-31.12.2021 Compa înregistrează următorii indicatori economici şi financiari la nivel 
individual. 

Indicator 

COMPA 

Indicatori  2021 
preliminar 

2020 
realizat 

Cifra de afaceri 705,725,717 547,121,134 129% 

Rezultat din exploatare 20,931,371 18,072,460 116% 

Profit net 15,058,967 13,919,766 108% 

Volum investiţii 42,405,742 89,322,334 47% 

Lichiditate curentă (active curente/datorii curente)               1.93 1.73 112% 

Gradul de îndatorare (capital imprumutat/capital angajat)                                                  2.1 1.8 117% 

EBITDA (profit net+cheltuieli cu dobânzile+cheltuieli cu 
impozitele+cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea) 

63,716,237 67,101,401 95% 
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În perioada 01.01.2021-31.12.2021 Compa înregistrează următorii indicatori economici şi financiari la nivel de 
consolidat. 

Indicatori GRUP 

GRUP   

Indicatori  2021 
preliminar 

2020 
realizat 

Cifra de afaceri 709,056,249 550,295,855 129% 

Rezultat din exploatare 21,012,407 18,246,451 115% 

Profit net 15,038,228 14,027,877 107% 

Volum investiţii 44,820,186 89,405,393 50% 

Lichiditate curentă (active curente/datorii curente)               2.00 1.8 111% 

Gradul de îndatorare (capital imprumutat/capital angajat)                                                  2.2 1.8 122% 

EBITDA (profit net+cheltuieli cu dobânzile+cheltuieli cu 
impozitele+cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea) 

64,346,052 68,182,731 94% 

 

Evenimente obiective, externe consemnate în activitatea COMPA în anul 2021 , cu impact asupra rezultatelor 
financiare : 

1. Efectele pandemiei de coronavirus cu impact major asupra activității Compa din anul 2020, au avut un 
puternic ecou asupra activității firmei şi în anul 2021. 

Efectele au fost resimțite în mod deosebit în anul 2021 în lipsa personalului calificat. La finele anului 
2020 şi începutul anului 2021 comenzile de la clieţi au revenit la nivelul anului 2019. Compa a rămas la 
finalul anului 2020 fără o parte din angajați în special muncitori calificați care au ales să îşi înceteze 
contractul de muncă în perioada somajului tehnic. 

Numarul angajatilor la 31.12.2020 a fost cu 269 mai mic decât în 2019. Datorită acestei lipse de 
personal, în anul 2021, Societatea a fost nevoită să lucreze zilele libere de sâmbată şi duminică, ceea ce a 
avut un impact major în costuri salariale fapt înregistrat şi asupra rezultatelor anului 2021. 

Pentru soluţionarea problemei privind lipsa de personal calificat  cu care se confruta Compa şi alte 
companii din Sibiu, Societatea a demarat acţiuni împreuna cu firme specializate pentru recrutarea de 
personal calificat din alte ţări. Din pacate acţiunea s-a prelungit din motive independente de Compa 
astfel încât primul grup de muncitori calificaţi  au ajuns în Compa la finele lunii ianuarie 2022. 

2. Cea mai dificilă problemă cu care s-a confruntat Societatea în anul 2021 a fost creştarea prețului  la 
utilități cu impact major şi catastrofal asupra rezultatelor financiare ale Compa. 

Furnizorii de utilitati -energie electrica şi gaz metan – au crescut preţurile instant fără nici o şansă de 
negociere. Solicitările Compa către clienţi de recunoaştere a acestor influenţe în costuri şi acceptare a 
majorării preţurilor s-au izbit de refuzul acestora în primele luni sau de prelungire nejustificată a 
procesului de negociere. În pofida efoturilor depuse de Societate, negocierile din păcate nu s-au finalizat 
nici până la finalul anului 2021, ele continuând şi în anul 2022. În aceste condiţii cea mai mare parte a 
creşterii preţului la utilităţi din semenstrul I şi primele 3-4 luni din semestrul II a fost suportată de 
Compa. 

3. Un alt aspect care trebuie subliniat şi care a afectat activitatea Compa este criza semiconductorilor la 
nivel mondial cu impact semnificativ în industria auto din Europa şi din întreaga lume. Acest fenomen a 
fost resimţit pe tot parcursul anului când o parte din clienţi au redus comenzile în anumite perioade cu 
sincope majore  asupra costurilor de fabricație şi cu impact în rezultatele financiare ale anului 2021. 

 

Rezultatele financiare individuale şi consolidate– simplificate – preliminare, neauditate, pentru exercițiul financiar 
2021 pot fi consultate în linkul de mai jos, pe site-ul www.compa.ro la Secţiunea Relaţii cu Investitorii/Raportări 
legale/2022 şi pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, www.bvb.ro, simbol CMP.  
 

Preşedinte CA / Director General,                       Vicepreşedinte Consiliu de Administraţie  
      Ioan DEAC      Ioan Miclea

http://www.compa.ro/
http://www.bvb.ro/
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