
 

1 Uzinei Street, 1000 Ramnicu Valcea – ROMANIA 
       Tel: +40-(0)250-701200  Fax: +40-(0)250-735030; 736188 

e-mail: oltchim@oltchim.ro 

 
 

 
            PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, 

    dr.ing. Constantin ROIBU 
 
 
 

RAPORT DE AUDIT 
 
 

ANALIZA POLITICILOR DE PRET, RISC ASUMAT SI A CONDITIILOR DE 
PLATA PE CARE LE APLICA S.C. OLTCHIM S.A. 

 
 

ARIA DE CUPRINDERE  
 

Aria de audit cuprinde o parte din activitatea Directiei Marketing; serviciului Analize 
Economice-Preturi; serviciului Valutar-Credite in legatura cu raportul solicitat de catre 
actionarul minoritar PCC SE.  

Informatiile prezentate in acest raport se bazeaza si pe constatarile auditului intern din 
misiuni anterioare privind activitatea de marketing a Societatii.  

 
 

CONSTATĂRILE AUDITULUI 
 
1.1. Limite de aprobare şi supraveghere 
 

  Preturile de vanzare pentru piata interna si externa se stabilesc tinand cont de: costul  
de productie, cotatiile de pret din publicatiile de specialitate, conditiile de pe pietele de 
desfacere,  raportul cerere-oferta, cantitatea comandata, termenele de plata, etc. 
  Preturile de vanzare pentru piata externa se propun de catre serviciile de Vanzari fiind 
analizate de catre conducerea societatii. Lunar se intocmeste o situatie care se prezinta  
Consiliului de Administratie in vederea aprobarii preturilor minime de livrare stabilite tinand 
cont de cotatiile de pe pietele externe (ICIS, PLATTS, etc). Preturile de vanzare sunt aprobate 
de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului de Administratie, aprobat in Adunarea Generala a 
Actionarilor din data de 29.04.2005, care la Capitolul III, intitulat “Programarea muncii”, art. 16 
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prevede: “Analiza lunara a conditiilor de piata pentru produsele societatii si aprobarea 
preturilor minime de vanzare la intern si extern”. 
  Preturile de vanzare pentru produsele destinate pietei interne se propun de catre 
serviciul Analize Economice Preturi impreuna cu serviciile de vanzari iar aprobarea se da de 
catre conducerea societatii. Lunar Consiliul de Administratie este informat despre nivelul 
preturilor de vanzare la produsele destinate desfacerii pietei interne.  
  Daca preturile sufera modificari in cursul unui an calendaristic, serviciile de vanzari 
notifica clientii la care exista contracte in derulare despre aceste modificari in vederea 
acceptarii noilor preturi. 
  

1.2. Condiţiile de plată şi politicile interne de aprobare a devierilor de la 
condiţiile standard aprobate 
 

   Plata produselor livrate pe baza de contract de vanzare-cumparare se face de catre 
cumparator in urmatoarele modalitati: 

- in avans, 
- la data livrarii, 
- la o data stabilita conform negocierii dintre parti mentionata in contract sau in anexele 

la acesta. 
  Plata produselor la o alta data decit in avans sau la livrare obliga cumparatorul sa 
prezinte o garantie de plata agreata de catre vanzator ca de exemplu: fila CEC certificata; bilet 
la ordin avalizat de banca sau de catre administratorul societatii in nume personal, emis fara 
protest; scrisoare de garantie bancara, garantii reale mobiliare sau ipoteci.  
  Livrarea produselor pe piata interna si externa pentru clientii mari care cumpara 
cantitati importante de marfuri se face direct. Vanzarea produselor catre acestia, atat la intern 
cat si la extern, se realizeaza prin incheierea de contracte de vanzare-cumparare.  
  Pentru clientii mici de pe piata interna si clientii despre a caror situatie finaciara nu 
exista informatii suficiente se livreaza direct cu plata in avans sau prin distribuitorii societatii 
care preiau asupra lor, prin garantiile constituite, riscul de neplata. 
  Pentru clientii mici de pe piata externa vanzarea produselor se face cu plata in avans 
sau cu o asigurare. 
  Livrarea produselor pe piata interna si externa se mai poate face si prin distribuitori. 
Distribuitorii pot cumpara cu plata in avans sau prin constituirea de garantii.  
  Termenul de plata (15, 30, 45, 60, 90 zile, etc) se stabileste in functie de situatia 
financiara a clientului, categoria din care face parte clientul, piata de desfacere, istoricul 
colaborarii cu acesta.  
  Vanzarea produselor catre clientii din tara prin licitatii publice se face in conformitate 
cu legislatia specifica acestui tip de achizitii. In aceasta situatie, clientul nu prezinta o garantie 
de plata. 

 
1.3. Politicile şi procedurile interne de “management al riscului” şi de 
evitare a riscului asumat 
 

  Pentru societatile comerciale la care nu exista siguranta incasarii contravalorii 
marfurilor livrate, cat si pentru distribuitori, se solicita fie plata in avans fie garantarea acesteia 
prin modalitati de garantare legale sau garantii imobiliare.  
  In situatia in care clientul este atit cumparator cit si furnizor al societatii, garantarea se 
face prin obligatii reciproce de plata.  
  In cazul distribuitorilor, plata marfurilor comercializate la termenele stipulate este 
conditie pentru incasarea comisionului de distributie. 
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  Pentru unii clienti mari la care se livreaza marfuri cu plata la termen s-au intocmit 
rapoarte de evaluare de catre institutii specializate si in anumite cazuri s-a procedat la 
asigurarea contractelor. 
  Pentru o mai mare siguranta in incasarea platilor se urmareste comercializarea 
produselor catre clientii traditionali cu situatie financiara stabila si care si-au indeplinit 
obligatiile contractuale in decursul colaborari cu societatea. 
  Serviciile de vanzari urmaresc si actualizeaza periodic situatia financiara a fiecarui 
client. 
 

1.4. Politicile de acordare a discount-urilor 
 

     Nivelul discount-urilor si conditiile in care se aplica sunt aprobate in Consiliul de 
Administratie. 

Acordarea discount-urilor se face pentru clientii pietei interne astfel: 
- contractele de distributie – discount – 2% din valoarea facturii pentru marfurile achitate in 
avans, ca masura de incurajare a acumularii de lichiditati; 
- contractele de vanzare-cumparare – discount intre 1-6% in functie de cantitatea de produs 
cumparata in cursul unei luni, numai daca cantitatea este preluata integral si este respectat 
termenul de plata. 

 
1.5. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale ale clienţilor şi eforturile de 
colectare de creanţe ale Oltchim 
 

  Serviciile de vanzari urmaresc indeplinirea obligatiilor contractuale si recuperarea 
eventualelor debite restante. Responsabilul de produs urmareste incasarea facturilor intocmite 
pentru produsele livrate atit la intern cat si la extern in termenele stabilite prin contractele 
comerciale. Zilnic si saptamanal se analizeaza situatia debitelor pe clienti. In cazul in care 
exista intarzieri nejustificate la plata se notifica clientii prin adrese scrise sau telefonic. In 
functie de raspunsurile primite de la clienti acestea se aduc la cunostiinta conducerii ierarhice 
pentru dispunerea de masuri cum ar fi: sistarea livrarilor, reesalonarea debitelor, achizitionarea 
de produse de la clientul respectiv, etc.  
  In cazul in care nu s-a gasit o solutie amiabila pentru recuperarea debitelor restante, 
serviciile de vanzari informeaza Oficiul Juridic care intreprinde demersurile legale pentru 
incasarea sumelor respective. In cadrul sedintei de conciliere se poate realiza recuperarea 
debitelor restante prin compensare sau prin achitare debit (integral sau reesalonare). 
Rezultatele sedintei de conciliere sunt aduse la cunostinta conducerii societatii iar daca nu se 
ajunge la nici o solutie se formuleaza actiune in instanta.  
  Pentru recuperarea unor creante se poate incheia un contract de cesiune de creanta 
intre OLTCHIM si societatea care preia debitul clientului. 

 
 
 
 
 
 
 

Sef compartiment Audit Intern 
Ec. Stavaroiu Petre 
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