
 
 

 
 

RAPORT CURENT      
conform Legii nr.297/2004 şi 

Regulamentului CNVM nr.1/2006 
  

DATA RAPORTULUI: 28.04.2011 
 

DENUMIRE SOCIETATE  : S.C. "SOCEP" SA CONSTANŢA 
SEDIUL SOCIAL   : CONSTANŢA, INCINTA PORT Dana 34 
TELEFON/FAX   : 0241/693856; 0241/693759 
COD UNIC INREGISTRARE : 1870767 
NR.ORDINE în REG.COM. : J 13/643/1991 
PIAŢA DE TRANZACŢIONARE : BVB. Cat. I, simbol SOCP 
CAPITAL SOCIAL   : 34.342.574,4 lei împărţit în 343.425.744 acţiuni 
                                                        nominative dematerializate cu valoare nominală de 
                                                        0,10 lei/acţiune 
 
 

I.  EVENIMENT DE RAPORTAT 
 
 Societatea comercială SOCEP SA cu sediul în Constanţa, Incinta Port Nou Dana 
34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de 
Înregistrare 1870767, având capital social 34.342.574,4 lei împărţit în 343.425.744 
acţiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, anunţă că la data de 
28.04.2011 a avut  loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care a adoptat 
Hotărârea nr. 1/28.04.2011 cu următorul conţinut: 
 
 

1. Aproba situatiile financiare (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, note 
explicative) pentru anul 2010, insotite de Raportul auditorilor. 

 
1.1.  Bilanţul contabil: 
a) Active totale………………………………………… 99.730.777 lei 
    din care: 

- active imobilizate…………………………… 58.635.711 lei 
- stocuri………………………………………….   1.427.328 lei 
- creanţe………………………………………… 11.221.587 lei 
- casa şi conturi la bănci……………………   2.154.219 lei 
- cheltuieli în avans……………………………        89.436 lei 
- investitii pe termen scurt...............................26.202.496 lei 

b) Pasive totale………………………………………… 99.730.777 lei 
               din care: 

- capitaluri proprii…………………………… 93.877.959 lei 
- datorii totale…………………………………   4.887.153 lei 
- alte provizioane ...............................................  696.593 lei 
- venituri in avans.............................................    269.072 lei 

Datoriile au termene de plată ulterioare datei de 31.12.2010, societatea neavând 
datorii restante. 
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1.2  Contul de profit şi pierderi: 
 - cifra de afaceri netă …………………………… 45.952.768 lei 
 - venituri totale…………………………………… 51.358.408 lei 
 - cheltuieli totale………………………………… 45.544.375 lei 
 - profit brut………………………………………..   5.814.033 lei 
 - profit net…………………………………………   4.438.301 lei 

 
2. Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul 

financiar al anului 2010 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru 
activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2010; 

 
  

3. Aproba repartizarea profitului net aferent anului 2010 dupa cum urmeaza: 
 

• 287.315,30 lei - rezerva legala in limita a 5% din profitul contabil; 
• 35.747,96 lei - acoperirea pierderilor rezultate din retratarea situatiilor financiare    

conform Ordin 94/2001. 
• 4.115.237,78 lei  -  profit nerepartizat reportat.   

 
  

4. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2011, 
care prevad: 

 - venituri totale...........................51.500   mii lei 
 -cheltuieli totale..........................46.300   mii lei 
 -profit brut....................................5.200    mii lei 
 -investitii.......................................7.375,2 mii lei 

 
  

5. Aproba numirea d-lui Carapiti Dumitru ca vicepresedinte al Consiliului de 
Admistratie, si aproba indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie; 

 
6. Aproba renunţarea la firma de audit SC AUDIT SRL ca urmare a expirării duratei 

contractului. 
 

7. Aproba   data de 16 mai 2011 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora 
se răsfrâng efectele hotărârii AGA ordinară, conform art. 238 din Legea nr. 
297/2004 privind piata de capital; 

 
8. Imputerniceşte pe dl. Cicio Stere sa depuna la O.R.C. Constanta hotararea 

adunarii generale ordinare a actionarilor si  sa efectueze mentiunile care se 
impun. 

 
 
      II.  SEMNĂTURI 
 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL           ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE                      

Daniel Linteş         Adriana Nicolae 
 


