
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catre:  
 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 
Sedinta din data de 15/16 Noiembrie 2007 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 

rectificat pentru anul 2007 
 
 
 

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul in curs reprezinta o estimare a rezultatelor 
economico-financiare viitoare ale activitatii societatii, precum si un program de activitate pe 
care societatea isi propune sa il realizeze. Cu ocazia intocmirii bugetului de venituri si 
cheltuieli, societatea incearca sa estimeze cat mai exact evolutia pe durata unui an a activitatii 
sale, in conditii normale de exploatare a patrimonului sau, precum si in conditii normale de 
functionare si de piata. In acest context, orice elemente neprevazute afecteaza estimarile 
initiale si, in consecinta, influenteaza posibilitatea societatii de a respecta bugetul de venituri si 
cheltuieli propus a fi realizat. 
 In cursul anului 2007 s-au produs o serie de elemente neprevazute, care au afecat 
puernic activitatea si patrimoniul societatii, cu efecte negative majore asupra bugetului de 
venituri si cheltuieli prognozat la inceputul anului de catre societate. 
 In mod succint, evenimentele la care facem referire sunt urmatoarele: 

1. Explozia care a avut loc in data de 14 August 2007, urmata de un incendiu, care s-au 
produs la Instalatia de polioli-polieteri din cadrul Sectiei propenoxid polioli, eveniment 
care a afectat puternic intrega activitate a societatii in perioada 14-31 August 2007; 

2. Socul de tensiune din Statia Raureni, parte a sistemului energetic national, care s-a 
produs in data de 15 Septembrie 2007 si care a determinat oprirea combinatului cimic 
in regim de avarie, eveniment care a determinat oprirea electrolizei cu mercur si a 
instalatiilor de clorura de vinil si PVC pentru o perioada de o luna, determinand si 
cheltuieli semnificative pentru reparatii; 

3. Prelungirea perioadei de revizie, determinata de principalul furnizor de materii prime, 
SC Perom SA – Sucursala Arpechim Pitesti; 

4. Evolutia cursului de schimb Leu/EUR, respectiv intarirea monedei nationale fata de 
cursul de referinta avut in vedere cu ocazia intocmirii bugetului, au avut ca efect 
diminuarea veniturilor inregistrate in Lei, ca urmare a faptului ca peste 75 % din 
productia societatii este destinata exportului; 
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5. Greutatile intampinate in vanzarea subunitatilor cu profil agro-alimentar au afectat 
negativ rezultatele societatii ca urmare a pierderilor inregistrate de activitatea acestor 
subunitati; 

6. Principalele materii prime nu au putut fi aprovizionate la nivelul estimat, datorita 
problemelor tehnice ale furnizorilor sau datorita preturilor mari de piata. 

 
Ca urmare a evenimentelor prezentate mai sus, a dificultatilor intampinate cu vanzarea 

subunitatilor cu profil agro-alimentar, a dificultatilor de aprovizionare cu materile prime de baza, 
indicatorii economico-financiari pentru anul 2007 sufera modificari semnificative, motiv pentru 
care bugetul de venituri si cheltuieli aprobat anterior de catre actionari pentru anul 2007 trebuie 
corelat cu noua situatie determinata de influentele concrete ale factorilor precizati. 
 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, prin prezenta solicitam Adunarii 
Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat 
pentru anul 2007, in forma anexata prezentei Note de fundamentare. 
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