
 

COMUNICAT 

Informăm investitorii și acționarii societății că, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului nr. 5/2018 art. 125(2), Raportul pentru Semestrul I 
2020 al S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A. a fost transmis către A.S.F. și 
B.V.B. - Piața AeRO. 

Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societății din str. Egalității 
nr.2, Galați, pe website-ul societății www.sccfgalati.ro sau la adresa www.bvb.ro 
la simbolul CORO. Informații suplimentare la telefon 0745345290. 
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Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 şi care în exerciţiul financiar precedent 
au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE

Suma de control 2.440.335



SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

- lei -
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5. Alte elemente de capitaluri proprii



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- lei -
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DATE INFORMATIVE

- lei -
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Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 
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(din ct. 431+ din ct. 

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
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          - conturi curente în  
ente
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 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****)
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- dividendele interimare repartizate 8)
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Conturi entitati mari, mijlocii si 
mici
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