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GR U P U ZIN SID ER

Raport pe semestrul I 2017
Data raportului : 11.08.2017
Denumirea societatii comerciale : COMELF SA
Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4
Numarul de telefon / fax : 0263/234462 ; 0263/238092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991
Capitalul social subscris si varsat : 13.579.505 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.
Principalii indicatori, mii lei
Semestrul 1- 2017
Semestrul 1- 2016
Δ%
Total venituri proiecte, vanzari
93.835
92.285
1,68
marfuri si altele asimilate cifrei de
afaceri din care:
Venituri din contracte de
88.084
86.877
1,39
constructii
Profit/(Pierderea) perioadei
2.457
3.549
(30,77)
EBITDA
8.805
10.797
(18,45)
Imprumuturi purtatoare de dobanzi
38.368
40.411
(5,06)
*Cifrele financiare sunt auditate si prezinta rezultatele individuale ale Comelf SA, intocmite in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);
❖ Veniturile operationale ale companiei COMELF SA au fost de 93,8 milioane RON in S1/2017, cu 1,68 % mai
mari decat in S1/2016, pe fondul cresterii veniturilor aferente activitatii de baza , crestere generata, in principal,
de structura de produse vandute in semestrul 1/2017 ale caror preturi medii de vanzare /tona de produs au fost
mai ridicate corespunzator complexitatii acestora.
❖ Profitul perioadei a fost mai redus in S1/2017 comparativ cel realizat in perioada similara a anului precedent cu
30,77%, principalii factori care au influentat nefavorabil evolutia profitului fiind:
i)
cresterea pretului materiilor prime compensata doar partial de cresterea preturilor de vanzare;
ii)
majorarea salariului minim la 1.450 lei/om de la 1 februarie 2017 dar si lipsa de personal calificat pe piata
locala a muncii care, indirect ne genereaza costuri suplimentare cu salariile personalului calificat, direct
productiv;
iii)
rezultatul financiar in S1/2017 la nivelul comapniei COMELF SA a ramas negativ, fiind influentat in principal
de diferentele generate de evolutia cursului valutar;
Patrimoniul companiei la 30.06.2017 evidentiaza faptul ca:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

valoarea neta a activelor imobilizate s-a redus pe fondul inregistratii amortizarii acestora si a faptului ca noile
investitii realizate in primul semestru din 2017 nu au acoperit nivelul amortizarii;
activele curente au crescut cu 5,91% la 30.06.2017 comparativ cu 31.12.2016 , pe fondul cresterii creantelor
comerciale si disponibilitatilor banesti ale companiei ;
Capitalurile proprii au scazut cu 1,96% pana la valoarea de 70 milioane lei in S1/2017 comparativ cu
31.12.2016 ca urmare a repartizarii dividendelor aferente rezultatului net al anului 2016, in valoare de 3.8
milioane lei, compensata partial de rezultatul net acumulat pe primele 6 luni ale anului 2017;
Imprumuturile purtatoare de dobanzi ale companiei au scazut de la 40 milioane lei la 31.12.2016 la 38
milioane lei la 30.06.2017 ca urmare a rambursarii creditului la termen conform scadentar pe perioada
01.01.2017-30.06.2017;
Capitalul de lucru la 30.06.2017 este de 31.877.300 lei ( 31.12.2016 : 31.787.700 lei), cresterea creantelor
este balansata de cresterea datoriilor catre furnizori;
Situatiile financiare la 30.06.2017 auditate, impreuna cu Raportul Consiliului de Administratie si Raportul de
audit sunt postate pe site-ul societatii www.comelf.ro la rubrica "Informatii la zi" .
Situatiile financiare si rapoartele respective au fost transmise la BVB si ASF, putand fi consultate si pe siteurile acestora.
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