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RAPORT SEMESTRIAL 
CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 SI LEGEA 24/2017 

 
Data raportului : 16.08.2018 
Denumirea emitentului: COS TÂRGOVIŞTE S.A. - societate în insolvenţă, in insolvency, en 
procedure collective 
Sediul social: Târgovişte, Şoseaua Găeşti nr.9-11, jud. Dâmboviţa 
Număr de telefon/fax: 0245 640 089 / 0245 640 097 
Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului : 913720 
Număr de ordine în registrul comerţului: J15/284/1991 
Cod LEI: 254900RX14AHO249BU17 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureşti - 
tranzacţionarea acţiunilor a fost suspendată după deschiderea procedurii generale a insolvenţei 
dispusă prin Încheierea din data de 22.02.2013 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a 
civilă de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013 
Capital social subscris şi vărsat: 6.885.012,30 lei  
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: actiuni cu valoarea nominala de 
0,10 lei/actiune. 
 
Comunicat 
 
Raportul Semestrial la 30.06.2018 al COS TÂRGOVIŞTE S.A. - societate în insolvenţă, in 
insolvency, en procedure collective - este pus la dispoziţia acţionarilor și investitorilor şi poate fi 
consultat la sediul societăţii din Târgovişte, Str. Şoseaua Găesti, nr.9-11, în orice zi lucrătoare între 
orele 8-16, telefon +4 0374188563, precum şi pe website-ul societății www.cos-tgv.ro. 
 
Raportul semestrial la 30.06.2018 cuprinde situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului global, 
situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarilor in capitalurile proprii, note explicative la situațiile 
financiare la 30.06.2018, raportul administratorului special la 30.06.2018 si declaratia persoanelor 
responsabile, cu menţiunea că situaţiile financiar contabile la 30.06.2018 întocmite de societate nu au 
fost auditate. 

Principalii indicatori economici și financiari conform IFRS: 
                                                                                                                                       = lei = 

Elemente de 
bilanț 

31.03.2017 30.06.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 

Active imobilizate 152.401.988 152.226.619 144.421.554 144.220.171 142.596.643 
Active circulante 156.005.725 167.149.270 185.025.855 215.288.784 214.536.304 
Total capitaluri 

proprii 
(336.839.526) (341.671.713) (330.484.899) (329.259.603) (349.771.478) 

 



 

 

 
 

                                                                     = lei = 
Rezultate  
financiare 

01.04-30.06.2107 
(Trim. II 2017) 

01.01-30.06.2017 
(Sem. I 2017) 

01.04-30.06.2108 
(Trim. II 2018) 

01.01-30.06.2018 
(Sem. I 2018) 

Cifra de afaceri 175.531.647 317.100.607 183.640.502 337.822.763 
Total venituri 183.718.258 317.861.248 177.795.427 349.940.326 

Total cheltuieli 188.550.445 329.992.105 198.304.657 369.224.259 

Profit brut (pierdere) (4.832.187) (12.130.857) (20.509.230) (19.283.933) 

Profit net (pierdere) (4.832.187) (12.130.857) (20.511.876) (19.286.579) 
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