
S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA

NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAŢIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE

PENTRU SEMESTRUL  I -  2008

1. UNITATEA RAPORTOARE

Situaţiile financiare sunt prezentate de societatea comercială “SOCEP” S.A. Constanţa care 
are următoarele date de identificare:

- sediul social: Constanţa, Incinta port dana 34;
- număr ordine la Registrul Comerţului: J 13/643/1991;
- cod unic de înregistrare: RO 1870767;
- activitatea principală: manipulări, cod CAEN 5224;
- capital social: 34.342.574,40 lei, împărţit în 343.425.744 acţiuni nominative

dematerializate cu valoare nominală de 0,10 lei;
- forma juridică: societate pe acţiuni cotată la Bursa de Valori Bucureşti, categoria I,

simbol “SOCP”;
- forma de proprietate: capital privat deţinut de persoane fizice şi juridice.

Situaţiile prezentate cuprind rezultatele financiare înregistrate de SOCEP S.A. la data de 
30.06.2008.

2. BAZA PREZENTĂRII SITUAŢIILOR FINANCIARE

Societatea întocmeşte evidenţa contabilă în moneda naţională “Leu” şi elaborează situaţiile 
financiare  în  conformitate  cu  Legea  contabilităţii  nr.  82/1991  şi  OMF  nr.  1752/2005  pentru 
aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene.

Considerăm că situaţiile  financiare încheiate la 30.06.2008 prezintă o imagine fidelă  a 
poziţiei financiare, performanţei, fluxurilor de trezorerie şi modificărilor capitalurilor proprii.

3. POLITICI CONTABILE

3.1. Investiţii financiare
Titlurile de participare la alte societăţi sunt înregistrate ca investiţii financiare la preţul de 

achiziţie şi nu se reevaluează.

3.2. Numerar şi echivalente de numerar
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În situaţiile financiare numerarul şi echivalentele de numerar cuprind numerarul din casă, 
din  bănci  şi  depozite  bancare  pe  termen  scurt.  Disponibilităţile  în  valută  sunt  prezentate  în 
situaţiile  financiare la  cursul  de schimb de la data înregistrării  şi  nu se reevaluează până la 
sfârşitul anului.

3.3. Creanţe comerciale
Societatea  înregistrează  creanţele  comerciale  la  valoarea  realizabilă  din  momentul 

efectuării  prestaţiilor  şi  emiterii  facturilor.  Creanţele  comerciale  includ  şi  taxa  pe  valoarea 
adăugată.

3.4. Stocuri
Valoarea stocurilor  de materiale consumabile este determinată potrivit  metodei costului 

mediu ponderat,  iar  valoarea bunurilor  din producţia internă reţinute pentru consumul propriu 
include costurile directe şi indirecte  aferente. Mărfurile sunt achiziţionate în special ca urmare a 
recuperării unor creanţe şi se valorifică la preţul pieţei  din momentul vânzării. Pentru anumite 
stocuri vechi sau cu mişcări lente se înregistrează provizioane  pentru depreciere.

3.5. Terenuri şi mijloace fixe
Imobilizările corporale reprezentate de terenuri şi mijloace fixe sunt înregistrate iniţial la 

cost de achiziţie sau de construire şi ulterior sunt reevaluate în baza reglementărilor legale în 
vigoare ţinând cont de inflaţie, utilitatea bunurilor şi preţul pieţei, diferenţele din reevaluare fiind 
înregistrate ca rezerve.

Amortizarea mijloacelor  fixe este  calculată  conform metodei  liniare  pe  parcursul  duratei 
normale de  utilizare,  valoarea amortizării  contabile  fiind egală  cu  valoarea amortizării  fiscale 
conform Legii 571/2003.

Mijloacele fixe prezentate în situaţiile financiare au fost  reclasificate în baza prevederilor 
legale în vigoare, respectiv  H.G. 964/1998 şi 2139/2004 din punct de vedere al duratei normale 
de utilizare.

Perioadele de amortizare care aproximează durata utilă de viaţă  a imobilizărilor corporale 
deţinute de SOCEP S.A. sunt următoarele:

- clădiri şi construcţii speciale 10 – 60 ani;
- mijloace de transport   5 – 15 ani;
- calculatoare şi echipamente periferice           3 ani.

Reparaţiile  şi  întreţinerea  sunt  recunoscute  în  contul  de  profit  şi  pierdere  în  exerciţiul 
financiar în care s-au efectuat. Valoarea modernizărilor este inclusă în valoarea activelor şi se 
amortizează în perioada de viaţă  rămasă a respectivelor active.

Toate  celelalte  costuri  generate  de  exploatarea  şi  funcţionarea  imobilizărilor  corporale 
deţinute în proprietate, concesionate sau închiriate sunt trecute pe costuri. Terenurile nu sunt 
amortizate şi se consideră că au o durată de viaţă nelimitată.

Profitul sau pierderea din vânzarea imobilizărilor corporale se determină prin  compararea 
valorii  de vânzare cu valoarea contabilă neamortizată la care se adaugă costurile ocazionate de 
vânzare.

3.6. Active necorporale
Sunt  reprezentate  de  licenţe  programe operare  pe  calculator,  amortizabile  în  1-3  ani, 

concesiune teren amortizabilă în perioada de concesionare şi sunt evaluate la costul istoric sau 
reevaluate în funcţie de cursul valutar aplicat.

3.7. Datorii comerciale şi alte datorii
Obligaţiile  comerciale  şi  de  altă  natură  sunt  prezentate  şi  recunoscute  la  costul 

din   momentul   facturării  sau  înregistrării  în  evidenţa  contabilă  conform  normelor  legale  în 
vigoare.
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3.8. Tranzacţii în valută
Activele şi pasivele monetare în valută deţinute în bănci la 30.06.2008 sunt evaluate la 

cursul  de  schimb  de  la  data  înregistrării.  Tranzacţiile  în  valută  sunt contabilizate la cursul 
de schimb valabil la data tranzacţiei, iar câştigurile sau pierderile rezultând din aceste tranzacţii 
sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere ca venituri sau cheltuieli  din diferenţe de curs 
valutar.

3.9. Provizioane de risc şi cheltuieli
Sunt constituite şi recunoscute atunci când se întrevede o obligaţie legală prezentă ca 

rezultat al unor evenimente trecute şi este probabil ca pentru lichidarea acestei obligaţii să fie 
necesară o ieşire de resurse, iar suma respectivă poate fi evaluată în mod credibil.

3.10. Recunoaşterea veniturilor
Veniturile societăţii  provin din prestări servicii,  sunt evaluate şi recunoscute la valoarea 

justă din momentul efectuării şi facturării serviciilor.
Veniturile din vânzări de bunuri sunt recunoscute în momentul emiterii facturii, iar veniturile 

din  producţia  internă  se  înregistrează  în  momentul  predării  la  magazie  pe  baza  notelor  de 
predare şi a devizelor  de evaluare la cost efectiv.

Veniturile  din  dobânzi  la  disponibilul  din  conturi  bancare  sunt  recunoscute  ca  venituri 
financiare de regulă în momentul înregistrării în extrasele de cont, iar veniturile din participaţii 
sunt recunoscute şi înregistrate în momentul încasării, în măsura în care nu pot fi determinate la 
sfârşitul anului.

Veniturile şi cheltuielile încasate, respectiv plătite, în monedă străină se înregistrează în lei 
la cursul de schimb din data operaţiunii, iar diferenţa de curs faţă de momentul încasării/plăţii 
efective se recunoaşte ca venit/cheltuială financiară.

3.11. Beneficiile salariaţilor
Societatea, în cursul normal al afacerilor, face plăţi către statul român în numele salariaţilor 

săi care sunt membri ai planului de pensii de stat. Societatea nu are un plan propriu de pensii şi 
nu are obligaţii faţă de salariaţi după pensionarea acestora.

Societatea suportă costuri privind salariaţii pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate 
temporară  de  muncă  provocată  de  boli  obişnuite.  Pentru  accidentele  de  muncă  şi  boli 
profesionale nu are obligaţii, acestea fiind asigurate conform legii prin plata unei contribuţii.

3.12. Rezultatul pe acţiune
Este determinat prin raportarea profitului net atribuibil acţionarilor la numărul de acţiuni.

3.13. Valoarea justă a instrumentelor financiare
Instrumentele financiare includ numerar şi echivalente de numerar, creanţe comerciale şi 

alte creanţe, datorii comerciale şi alte datorii, şi sunt prezentate la valoarea de înregistrare sau 
reevaluată conform normelor legale.

Metodele  specifice  de  recunoaştere  adoptate,  dacă  sunt,  se  vor  prezenta  în  notele 
explicative pentru fiecare categorie în parte.

4. ACTIVE IMOBILIZATE

Sunt  reprezentate după cum urmează:
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- lei -

ELEMENTE
IMOBILIZĂRI

VALOAREA BRUTĂ
SOLD 

INIŢIAL CREŞTERI REDUCERI SOLD
FINAL

I. IMOBILIZĂRI 
NECORPORALE 913.154 5.869 - 919.023

1.1. Licenţe, programe 141.034 5.869 - 146.903
1.2 Concesiuni 772.120 - - 772.120
II. IMOBILIZĂRI 
CORPORALE 62.345.409 5.089.732 2.840.279 64.594.862

2.1 Terenuri 74.607 - -
2.2. Construcţii 33.681.833 - -
2.3. Inst. Maşini 27.541.331 2.777.107 233 30.318.205
2.4. Alte inst. 131.060 57.070 - 188.130
2.5. Avans imob. 916.578 2.255.555 2.840.046 332.087
III. IMOBILIZĂRI 
FINANCIARE 174.785 - - 174.785

TOTAL 63.433.348 5.095.601 2.840.279 65.688.670

ELEMENTE
IMOBILIZĂRI

AJUSTĂRI DE VALOARE
SOLD

INIŢIAL CREŞTERI REDUCERI
SOLD
FINAL

I. IMOBILIZĂRI 
NECORPORALE 231.856 21.434 - 253.290
1.1. Licenţe, programe 75.613 13.713 - 89.326
1.2 Concesiuni 156.243 7.721 - 163.964
II. IMOBILIZĂRI 
CORPORALE 24.706.169 1.586.033 233 26.291.969
2.1 Terenuri -
2.2. Construcţii 12.278.422 503.976 12.782.398
2.3. Inst. Maşini 12.372.363 1.075.800 233 13.447.930
2.4. Alte inst. 55.384 6.257 - 61.641
2.5. Avans imob. - - - -
III. IMOBILIZĂRI 
FINANCIARE - - - -
TOTAL 24.938.025 1.607.467 233 26.545.259

4.1. Active corporale imobilizate
Imobilizările  corporale  au fost  iniţial  înregistrate  la  cost  istoric  sau valoare de aport  şi 

ulterior reevaluate (pentru cele existente la data reglementării legale) în baza H.G. 26/92, H.G. 
500/94,  H.G. 983/98,  H.G. 403/2000 şi   H.G. 1553/2004.  Studiul şi  raportul  de reevaluare 
începând  cu   H.G.  983/98  au  fost  întocmite  de  evaluatori  independenţi.   Diferenţele  din 
reevaluare  s-au  înregistrat  în  contabilitate  şi  au  fost  încorporate  în  capitalul  social,  conform 
normelor   legale  în  vigoare  la  data  încorporării,  cu  excepţia  diferenţelor   rezultate  la 
ultima  reevaluare,  respectiv  H.G.  1553/2004,  care  sunt  reflectate  în  bilanţ  ca  “rezerve  din 
reevaluare”.

În primele şase luni ale anului 2008 au fost puse în funcţiune imobilizări corporale în sumă 
de 2.834.177 lei şi scoase din funcţiune prin casare sau vânzare imobilizări corporale în sumă de 
233 lei.

Intrările şi ieşirile de imobilizări corporale s-au înscris în limita de competenţă a Consiliului 
de Administraţie şi includ avansurile şi imobilizările în curs.

Menţionăm că la data raportării imobilizările corporale sunt libere de orice sarcină.
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4.2. Active necorporale imobilizate
Activele necorporale sunt prezentate la costul istoric, iar amortizarea se calculează liniar 

pe durata a 1 – 3 ani pentru licenţe şi 50 ani pentru concesiune.

4.3. Imobilizări financiare
La data bilanţului societatea deţine titluri de participare la următoarele societăţi comerciale:

-TRANSOCEP  TERMINAL  S.A.,  persoană  juridică  română  cu  sediul  în  Constanţa, 
Incinta port dana 34, număr înregistrare la Registrul Comerţului J 13/605/1996, cod unic 
de înregistrare/CIF RO 8258448, obiect principal de activitate: prestări servicii; deţinere 
20%, respectiv 91.385 lei;
-ROCOMBI S.A., persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 
38,  număr  înregistrare  la  Registrul  Comerţului  J  40/5722/1997,  cod  unic  de 
înregistrare/CIF RO 9616528,  obiect principal  de activitate:  prestări  servicii  transport; 
deţinere 4,29%, respectiv 3.000 lei.
-ROFERSPED S.A., persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, str. Abrud nr. 126, 
număr înregistrare la Registrul Comerţului J 40/7568/1997, cod unic de înregistrare/CIF 
RO 9825567,  obiect  principal  de  activitate:  prestări  servicii  transport;  deţinere  12%, 
respectiv 78.400 lei.
-Bursa  Maritimă  şi  de  Mărfuri  Constanţa,  societate  în  faliment,  participare  2.000  lei 
pentru care s-a constituit un provizion în anul 2005.

5. PROVIZIOANE

Situaţia provizioanelor se prezintă astfel:

-  lei  -
Nr. 
crt. EXPLICAŢII SOLD 

INIŢIAL MAJORĂRI DIMINUĂRI SOLD 
FINAL

1. Riscuri şi cheltuieli 375.000 - 375.000 -
2. Depreciere stocuri 228.680 - 8.840 219.840
3. Depreciere creanţe 260.373 - 41.105 219.268
4. Depreciere titluri participare 2.071 - - 2.071

TOTAL 866.125 - 424.945 441.179

Provizioanele pentru depreciere stocuri şi creanţe s-au constituit preventiv pentru anumite 
stocuri de piese cu mişcare lentă dar strict necesare şi anumite creanţe aflate în litigiu. Aceste 
provizioane sunt prezentate în bilanţ prin diminuarea valorii  stocurilor şi  creanţelor la care se 
referă. Nu s-au constituit provizioane în cursul semestrului I 2008.

Provizionul de 375.000 lei pentru riscuri şi cheltuieli reprezintă suma plătită ca premii din 
profit  la  salariaţi  şi  administratori  conform  C.C.M.  şi  Contractelor  de  mandat.  Suma  a  fost 
aprobată de A.G.A. iar plata s-a efectuat conform deciziei C.A.

6. DISTRIBUŢIA PROFITULUI

În conformitate cu Hotărârea A.G.A., profitul net se repartizează numai la sfârşitul anului, 
pe destinaţiile legale.
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7. NUMERAR ŞI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Conform politicilor contabile expuse la nota 3, numerarul şi echivalentele de numerar sunt 
prezentate la valoarea de înregistrare.

Numerarul şi echivalentele prezentate în situaţiile financiare sunt următoarele:
-  lei  -

Nr.crt
. EXPLICAŢII 30.06.2008 30.06.2007

1. Numerar în casă şi disponibilităţi bancă 2.871.957 4.577.163
2. Depozite pe termen scurt 10.926.352 8.258.360
3. Alte valori 5.611 6.032

TOTAL 13.803.920 12.841.555

Disponibilităţile au fost plasate în depozite la bănci pe termen scurt în scopul diminuării 
riscului valutar.

8. CREANŢE

La 30.06.2008 creanţele sunt prezentate la valoarea netă, după scăderea provizioanelor 
pentru deprecierea creanţelor comerciale şi  includ şi  taxe şi impozite de recuperat. Ponderea 
importantă, în total, o deţin creanţele comerciale, sume care se recuperează conform scadenţelor 
între 45 – 60 zile.

Situaţia creanţelor este următoarea: 
-  lei  -

Nr.crt. EXPLICAŢII 30.06.2008 30.06.2007
1. Creanţe comerciale 9.980.644 6.807.508
2. Taxe şi impozite de recuperat - 385.345
3. Debitori diverşi 67.385 43.186
4. Provizioane - creanţe în litigiu - 219.268 - 123.465

TOTAL 9.828.761 7.112.774

Creanţele comerciale au crescut în special ca urmare a sporirii cifrei de afaceri.

9. STOCURI

Stocurile deţinute la 30.06.2008 sunt compuse în majoritate din materiale consumabile şi 
sunt prezentate la costul mediu ponderat, astfel:

Nr.crt. DENUMIRE 30.06.2008 30.06.2007
1. Materiale consumabile 1.084.321 1.106.670
2. Producţia în curs 859.170 -
3. Mărfuri 7.504 7.135
4. Avansuri furnizori - -
5. Provizioane depreciere - 219.840 - 181.207

TOTAL 1.731.155 932.598
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Creşterea stocurilor  faţă  de  anul  anterior  se  explică  prin  includerea  în  aceste  active  a 
producţiei în curs, respectiv a serviciilor portuare în curs de execuţie.

10. ACŢIUNI COMUNE

În semestrul  I  2008 societatea nu a emis noi acţiuni. Numărul total de acţiuni cu o valoare 
nominală de 0,10 lei sunt în întregime comune şi fiecare acţiune oferă un vot.

La 30.06.2008 situaţia acţiunilor este următoarea:
- număr acţiuni 343.425.744 acţiuni
- capital social 34.342.574,4 lei

Capitalul social a fost integral vărsat şi încorporează şi diferenţele din reevaluările legale 
efectuate în baza H.G. 26/92, H.G. 500/94, H.G. 983/98 şi 403/00.

11. REZERVE 

La  30.06.2008 rezervele societăţii sunt următoarele:

Nr.crt. DENUMIRE 30.06.2008 30.06.2007
1. Rezerva legală 3.521.670 3.333.051

2. Rezerve reprezentând surplusul realizat din 
rezerve din reevaluare 246.102 246.102

3. Repartizări  din  profitul  net  pentru  rezerve 
destinate majorării capitalului 10.047.519 10.047.519

4. Reduceri fiscale şi diferenţe curs valutar 4.311.004 4.311.004
TOTAL 18.126.295 17.937.676

Creşterea rezervelor s-a realizat prin repartizarea legală din profitul anului 2007 aprobată de 
A.G.A.

12. ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG

În semestrul  I  2008 nu au fost contractate împrumuturi bancare interne sau externe pe 
termen lung.

Ca împrumut pe termen lung asimilat este înregistrată concesiunea terenului în suprafaţă de 
4.000 mp în Incinta Port, în baza contractului nr. 94/1997 în valoare de 987 mii USD, încheiat pe 
o perioadă de 50 ani. Concesiunea expiră în anul 2047.

13.  DATORII, INCLUSIV IMPOZITE ŞI TAXE

Situaţia datoriilor, inclusiv impozite şi taxe este următoarea:
-  lei  -

Nr.crt. DENUMIRE 30.06.2008 30.06.2007
1. Datorii comerciale 396.837 362.391
2. Datorii financiare - -
3. Concesiune 1.910.081 2.047.246
4. Alte datorii 3.252.412 1.843.126
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TOTAL 5.559.330 4.252.763

Impozitele şi taxele incluse în alte datorii cu scadenţă în prima lună a semestrului  II se 
prezintă astfel:

-  lei  -
Nr.crt. DENUMIRE 30.06.2008 30.06.2007
1. Impozit pe profit, TVA 678.532 209.977
2. Impozit pe salarii 234.672 184.869
3. Alte impozite şi taxe locale 6.102 5.616
4. Contribuţii sociale 835.387 643.024

TOTAL 1.754.693 1.043.486

La  30.06.2008  societatea  nu  înregistrează  datorii  restante  pentru  care  ar  trebui  să 
plătească dobânzi sau majorări de întârziere.

14. CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT

Cheltuiala cu impozitul pe profit este curentă, societatea neavând înregistrate cheltuieli cu 
impozitul amânat.

Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislaţiei în vigoare şi se aplică la o bază de 
calcul stabilită conform Legii 571/2003, astfel:

-  lei  -
Nr.crt. DENUMIRE 30.06.2008 30.06.2007
1. Profit contabil 6.355.822 214.158
2. Sume neimpozabile 721.489 39.293
3. Sume nedeductibile 103.566 159.707
4. Profit impozabil 5.737.899 334.572
5. Impozit pe profit calculat cu 16% 918.064 53.531
6. Sponsorizări 3.300 4.300

TOTAL IMPOZIT PE PROFIT 914.764 49.231

Cota reală de impozit pe profit a fost de 14,4% şi este aferentă activităţii curente. Diferenţa 
dintre profitul impozabil şi cel contabil este justificată prin următoarele elemente:

a) Sume neimpozabile:
296.544 lei - rezerva legala de 5%;
424.945 lei - diminuări de provizioane nedeductibile.

b) Sume nedeductibile (impozabile):
    3.300 lei - sponsorizări;
100.266 lei - alte cheltuieli protocol, ajutoare sociale, deplasări etc., nedeductibile.

15. VENITURI  

Societatea realizează peste 95% din cifra de afaceri din prestări servicii portuare efectuate 
în terminale de mărfuri generale şi containere.
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Structura cifrei de afaceri la 30.06.2008 pe activităţi se prezintă după cum urmează:

- lei -
Nr.crt. DENUMIRE 30.06.2008 30.06.2007

I TOTAL VENITURI EXPLOATARE 31.050.756 18.578.354
1.1. Manipulări 25.502.131 16.345.480
1.2. Depozitări 4.162.747 2.005.779
1.3. Alte servicii 1.385.878 227.095
I I TOTAL VENITURI FINANCIARE 501.475 336.236

2.1. Venituri din dobânzi 324.168 282.110
2.2. Venituri dif. curs 177.307 54.126

Pe secţii, cifra de afaceri se prezintă astfel:

Nr.crt. DENUMIRE 30.06.2008 30.06.2007
1. Secţia Mărfuri generale 14.184.257 9.504.503
2. Secţia Containere 15.716.080 9.073.850

TOTAL 29.900.337 18.578.354

Creşterea traficului de mărfuri generale şi containere a condus implicit la sporirea cifrei de 
afaceri.

16.  CHELTUIELI DE EXPLOATARE ŞI FINANCIARE

Pe elemente situaţia se prezintă astfel:

-  lei  -
Nr.crt. ELEMENTE CHELTUIELI 30.06.2008 30.06.2007
I. Cheltuieli exploatare - TOTAL 25.019.706 19.569.210

1.1. Salarii personal 12.006.263 8.936.832
1.2. Asigurări sociale 3.782.132 2.944.902
1.3. Amortizări imobilizări 1.607.467 1.566.679
1.4. Ajustări provizioane - 424.945 - 30.090
1.5. Ajustări active circulante 257 10.063
1.6. Utilităţi 578.298 504.936
1.7. Materiale 3.206.784 1.967.213
1.8. Costul mărfurilor vândute 99.360 36.343
1.9. Servicii terţi 3.642.099 2.657.613
1.10. Alte cheltuieli, impozite şi taxe, active cedate 521.991 974.719

II. Cheltuieli financiare - TOTAL 176.703 140.856
2.1. Diferenţe curs valutar 176.703 140.841
2.2. Dobânzi bancare - -
2.3. Alte cheltuieli financiare - 15

Cheltuielile de exploatare s-au încadrat în nivelul programat prin B.V.C., iar creşterile faţă de 
aceeaşi perioadă a anului precedent sunt justificate de sporirea volumului traficului şi modificarea 
preţurilor la materiale, în special combustibil.
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17. INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII

Conducerea societăţii  a  fost  asigurată de un Consiliu de Administraţie  format  din  şapte 
membri, aleşi în A.G.A. din dec. 2004, până în 14.08.2007 când s-a ales un nou Consiliu de 
Administraţie după metoda votului cumulativ, în următoarea componenţă:

1. VÎLCU PETRICĂ
2. MUSĂLOIU ION
3. RUSALI ANDREI
4. SAMARA STERE
5. DRĂGOESCU MIHAELLA – DENIZA
6. STOICANU DAN (încetat mandatul din 06.06.2008 ca urmare a decesului)
7. EPURE MARIO

Conducerea executiva a fost delegată următorilor trei directori:
- DIRECTOR GENERAL: Petrică Vîlcu;
- DIRECTOR ECONOMIC: Ion Musăloiu;
- DIRECTOR TEHNIC ŞI EXPLOATARE: Andrei Rusali.

Directorii funcţionează în baza contractului de mandat încheiat în conformitate cu Decizia 
C.A. nr. 2/17.08.2007 şi au fost numiţi pe o perioadă de patru ani.

Nivelul de remunerare al directorilor a fost stabilit  prin hotărâre A.G.A. în sume fixe. De 
asemenea,  ei  mai  beneficiază  de  diurna  de  deplasare,  indemnizaţii  de  concediu  de  odihnă, 
inclusiv primă de vacanţă şi participarea la profit.

Restul administratorilor sunt membri şi beneficiază de o remuneraţie fixă lunară, diurnă şi 
decontarea cheltuielilor de deplasare.

Numărul mediu de salariaţi înregistraţi în semestrul  I  2008 a fost de 633 persoane, din 
care 62 personal tehnic, de specialitate şi administrativ şi 571 muncitori specializaţi în servicii 
portuare. Drepturile salariale sunt stabilite şi acordate în baza contractului colectiv şi individual de 
muncă ce se negociază anual. Costurile înregistrate în semestrul  I  2008 cu forţa de muncă au 
fost următoarele:

-  lei  -
Nr.crt. DENUMIRE 30.06.2008 30.06.2007
1. Salarii directe, inclusiv tichete 12.006.263 8.936.832
2. Cheltuieli cu asigurările sociale 3.782.132 2.944.902

TOTAL 15.788.395 11.881.734

Salariile directe includ şi administratorii, respectiv:

-  lei  -
Nr.crt. DENUMIRE 30.06.2008 30.06.2007
1. Salarii directe 568.667 530.195
2. Asigurări sociale 157.746 163.322

TOTAL 726.413 693.517
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Numărul mediu de salariaţi, pe categorii, realizat în semestrul I 2008 se prezintă după cum 
urmează:

- persoane  -
DENUMIRE 30.06.2008 30.06.2007

Docheri 167 165
Conducători utilaje 194 186
Expeditori, stivatori 80 62
Lucrători gestionari 47 74
Personal întreţinere 61 54
Personal auxiliar 22 28
TESA şi maiştri 62 56
TOTAL 633 625

         

Societatea nu are obligaţii faţă de administratori sau salariaţi după pensionarea acestora.
În  cazul  concedierilor  colective  societatea  are  obligaţia  plăţii  unei  compensaţii  care  se 

negociază cu organizaţia sindicală conform C.C.M.
Nu s-au înregistrat avansuri sau credite acordate directorilor şi administratorilor în cursul 

semestrului I al anului 2008.
Societatea  nu  a  încheiat  acte  juridice  cu  administratorii,  angajaţii,  acţionarii  care  deţin 

controlul sau cu persoanele implicate cu aceştia, în cursul semestrului  I  2008.

18.  PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI       

INDICATORI U.M. 30.06.2008 30.06.2007

1.   Lichiditate curentă
Active curente
Datorii curente - 7,30 10,23

2.   Lichiditate imediată
Active curente – stocuri

Datorii curente - 6,80 9,77
3. Viteza de rotaţie a 
      debitelor – clienţi

Sold mediu clienţi x 180
Cifra de afaceri Zile 52,38 61,49

4. Viteza de rotaţie a 
creditelor-furnizori

Sold mediu furnizori x 180
Achiziţii de bunuri Zile 33,33 30,77

5. Viteza de rotaţie a 
activelor imobilizate

Cifra de afaceri
Active imobilizate - 0,76 0,48

6. Viteza de rotaţie a 
activelor totale

Cifra de afaceri
Active totale - 0,46 0,31

7. Rata rentabilităţii
capitalului angajat

Profit brut x 100
Capital angajat % 10,42 0,37

8. Marja brută din 
vânzări

Profit brut din vânzări x 100
Cifra de afaceri % 20,17 0,10

9. Gradul de îndatorare Capital împrumutat
Capital angajat - 0,03 0,04

10.Câştig pe acţiune Profit net
Nr. acţiuni emise Lei 0,0158 0,0005

11.Valoarea contabilă
pe acţiune

Capitaluri proprii
Nr. acţiuni emise Lei 0,1720 0,1621

12.Raportul preţ/câştig Preţ de piaţă - 25,3 300,00
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Câştig pe acţiune

19.  ALTE MENŢIUNI

Apreciem că situaţiile financiare întocmite la data de 30.06.2008 oferă o imagine fidelă a 
poziţiei  financiare,  performanţei,  modificărilor  capitalurilor  proprii  şi  fluxurilor  de  trezorerie  ale 
SOCEP S.A. Constanţa.

Considerăm că  aceste  note  nu  trebuie  întocmite  pentru  situaţiile  financiare  semestriale 
întrucât nu sunt relevante.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
    Ec. Petrică Vîlcu        Ec. Ion Musăloiu
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