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RAPORT DE AUDIT INTERN 
privind pronunţarea de către AGOA asupra gestiunii Consiliului de Administraţie 

pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2010 
 
 
 
TEMEIUL LEGAL 

 
Acest Raport a fost întocmit având ca bază Secţiunea IV “Auditul financiar, auditul intern şi cenzorii” 
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ca urmare a luării la cunoştiinţă de către auditorul intern al S.C. OLTCHIM S.A. 
(“Societatea”) că în data de 28.04.2011/29.04.2011 a fost convocată AGOA, având printre altele pe 
ordinea de zi la punctul 3 “Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată 
în exerciţiul financiar 2010”. Misiunea de audit intern nu se regăseşte în planul de audit pentru anul 
2011, ea fiind o misiune specială solicitată de către acţionari ai Societăţii, având scopul de a exprima 
o opinie şi de a formula recomandări privind pronunţarea asupra gestiunii Consiliului de Administraţie 
pentru exerciţiul financiar 2010.  
Raportul se adresează exclusiv Societăţii în ansamblul acesteia şi numai în legătură cu pronunţarea 
asupra gestiunii Consiliului de Administraţie şi nu poate fi utilizat în alte scopuri. 
 
ARIA DE CUPRINDERE      
 
Pentru realizarea acestei misiuni de audit intern am analizat date şi informaţii din: 

- Situaţiile financiare anuale la 31.12.2010 individuale, auditate de către un auditor financiar 
independent şi situaţiile financiare consolidate întocmite pentru aceeaşi dată; 

- Raportul administratorilor; 
- Procese-verbale ale Adunării Generale a Acţionarilor şi Consiliului de Administraţie din cursul 

anului 2010, precum şi rapoartele transmise la CNVM din perioada 2008-2010; 
- Sistemul de controale interne implementate de către managementul societăţii, precum: 

managementul calităţii, controlul financiar preventiv, controlul de gestiune, inventarierea 
patrimoniului, urmărirea debitelor restante, etc; 

- Unele informaţii despre Societate care sunt publice. 
 
OPINIE 
 
În opinia noastră, AGOA poate descărca de gestiune Consiliul de Administraţie pentru 
exerciţiul financiar 2010, cu ocazia pronunţării asupra gestiunii acestuia, în conformitate cu 
art.111, lit.d din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 
CONSTATĂRI 
 

 Poziţia financiară a Societăţii la 31.12.2010 conform situaţiilor financiare individuale este 
următoarea: 
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             LEI 
SOLD LA: DENUMIREA INDICATORULUI 

31/12/2009 31/12/2010
A. ACTIVE IMOBILIZATE 1,098,810,419 1,774,271,357
B. ACTIVE CIRCULANTE 361,367,836 381,028,681
C. CHELTUIELI IN AVANS  328,439 3,920,360
D. DATORII sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 977,242,253 1,170,462,046
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE  -615,545,978 -785,513,005
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE  483,264,441 988,758,352
G. DATORII sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 901,799,922 1,126,039,534
H. PROVIZIOANE  29,851,465 29,851,465
I. VENITURI ÎN AVANS 11,708,759 381,413,692
J. CAPITAL ŞI REZERVE  
   I. CAPITAL  34,302,386 34,302,386
   II. PRIME DE CAPITAL  0 0
   III. REZERVE DIN REEVALUARE  512,783,981 641,615,409
   IV. REZERVE 62,404,596 68,438,425
   V. PIERDERE REPORTATĂ  859,699,458 1,069,586,668
   VI. PIERDERE EXERCIŢIU FINANCIAR 209,887,210 223,315,891
      CAPITALURI PROPRII –TOTAL  -460,095,705 -548,546,339
      CAPITALURI – TOTAL  -460,095,705 -548,546,339

  
• Activele imobilizate au crescut cu aproximativ 675,461 mii lei ca urmare a: creşterii fondului 
comercial după achiziţia activelor de la Arpechim Pitesti; a creşterii nete din reevaluare şi a achiziţiilor 
de imobilizări corporale şi necorprorale. 
• Datoriile totale la 31.12.2010 sunt în valoare de 2,296,502 mii lei, echivalent a 535,965 mii euro. 
Acestea sunt prezentate în notele explicative 5 şi 10 la situaţiile financiare, ponderea cea mai mare 
fiind deţinută de datoriile comerciale care se ridică la suma de 1,149,254 mii lei. Datoria înregistrată 
faţă de AVAS, în sumă de 508,485 mii lei, reprezintă plăţile efectuate de către Ministerul Finanţelor la 
creditele garantate de stat, iar creditele angajate si dobânzile la acestea sunt în suma de 598,222 mii 
lei. 
• Capitalurile proprii ale Societăţii înregistrează o sumă negativă de 548,546 mii lei, ca urmare a 
pierderilor din anii precedenţi şi a pierderilor înregistrate în cursul anului 2010. Facem precizarea că 
în situaţiile financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele internaţionale de 
raportare financiară, valoarea capitalurilor proprii este pozitivă. Aceasta se datorează achiziţiei 
activităţii de petrochimie, care în conformitate cu Standardul internaţional de raportare financiară 3 
„Combinări de întreprinderi” reprezintă venit pentru Societate, cu implicaţie directă în profit, respectiv 
capital propriu.  
 

 Rezultatul operaţiunilor Societăţii la 31.12.2010 este următorul:   
                                                                                                                                                         LEI 

DENUMIREA INDICATORULUI 2009 2010 
CIFRA DE AFACERI NETĂ  1,077,518,784 1,309,544,085
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 1,068,267,540 1,354,207,851
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 1,168,083,748 1,489,478,789
PIERDEREA DIN EXPLOATARE   99,816,208 135,270,938
VENITURI FINANCIARE - TOTAL  27,918,383 73,671,746
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL  137,960,718 161,684,449
PIERDEREA FINANCIARĂ  110,042,335 88,012,703
PIERDEREA CURENTĂ    209,858,543 223,283,641
VENITURI TOTALE  1,096,185,923 1,427,879,597
CHELTUIELI TOTALE  1,306,044,466 1,651,163,238
PIERDEREA BRUTĂ    209,858,543 223,283,641
IMPOZITUL PE PROFIT 28,667 32,250
PIERDEREA NETĂ A EXERCIŢIULUI FINANCIAR 209,887,210 223,315,891
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• Societatea înregistrează pe total activitate în anul 2010, conform situaţiilor financiare 
individuale, o pierdere netă de 223,315 mii lei.  
Pierderea de 223,315 mii lei înregistrată în anul 2010, are drept cauza principală imposibilitatea 
repornirii instalaţiilor aferente activităţilor de petrochimie determinată de lipsa finanţărilor necesare 
pentru asigurarea capitalurilor de lucru (materii prime, materiale, utilităţi). Această împrejurare a 
condus la funcţionarea Societăţii sub 35% din capacitate, pentru al doilea an consecutiv. 
 

  Alte constatări 
 
• Managementul societăţii a implementat un sistem de controale interne care să facă posibilă 
detectarea în limite rezonabile a neconformităţilor, inclusiv frauda şi eroarea, care pot denatura 
reflectarea poziţiei financiare a societăţii şi a rezultatelor activităţii acesteia în situaţiile financiare. 
Menţionăm printre altele: controlul financiar-preventiv, controlul financiar de gestiune, managementul 
calităţii, sisteme de raportare către conducerea Societăţii în vederea luării deciziilor, etc. 
De asemenea, societatea a întocmit proceduri (instrucţiuni) privind modul de efectuare a inventarierii 
patrimoniului societăţii şi a realizat această operaţiune pentru exerciţiul financiar 2010. 
• Societatea a realizat Manualul de politici contabile şi, de asemenea, a întocmit şi urmăreşte 
implementarea unui program de dezvoltare a sistemului de control managerial. 
 
CONCLUZII  
 
• În conformitate cu art. 163 (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, “Adunarea Generală poate aproba situaţiile financiare anuale 
numai dacă acestea sunt însoţite de raportul cenzorilor sau, după caz, al auditorilor financiari”. 
Situaţiile financiare individuale ale Societăţii pentru exerciţiul 2010 au fost auditate de către un auditor 
financiar independent.  
• Auditarea situaţiilor financiare de către un auditor financiar independent dă siguranţă utilizatorilor de 
informaţii din situaţiile financiare în sensul că în deciziile pe care le vor lua se pot baza pe acestea. 
Printre utilizatorii de informaţii din aceste situaţii financiare se numără: bănci, statul, furnizorii, dar şi 
acţionarii societăţii care în conformitate cu art.111, lit.d din Legea 31/1990 privind societăţile 
comerciale, trebuie să se pronunţe asupra gestiunii Consiliului de Administraţie. 
• Cauza principală a pierderii înregistrate de 223,315 mii lei înregistrată în anul 2010 de către 
Societate, a fost imposibilitatea repornirii instalaţiilor aferente activităţilor de petrochimie determinată 
de lipsa finanţărilor necesare pentru asigurarea capitalului de lucru.  
• Capitalurile proprii, la data de 31.12.2010, sunt de – 548,546 mii lei, ceea ce arată că Societatea 
este subcapitalizată. Totuşi, în situaţiile financiare consolidate valoarea capitalurilor proprii este 
pozitivă. 
 
RECOMANDĂRI 
 
• Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie de către AGOA din data de 
28.04.2011/29.04.2011 cu ocazia pronunţării asupra gestiunii (pct. 3 „Descărcarea de gestiune 
a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2010”). Consiliul de 
Administraţie a avut următoarea componenţă în anul 2010: d-l. Constantin Roibu, d-l Borbely 
Karoly (confirmat în luna iunie), d-na Drăgoescu Mihaella Deniza (confirmată în luna 
septembrie), d-l Crăciunescu Grigore, d-na Tîrlea Alina – Eugenia (inclusiv domnii Stafie 
Claudiu şi Nedelcu Constantin revocaţi in lunile aprilie, respectiv iunie 2010 ca urmare a 
prezentării demisiei).  
• Este necesar ca acţionarii să sprijine Societatea în vederea majorării capitalului social, în 
cadrul căreia să se realizeze şi conversia în acţiuni a creanţei AVAS Bucureşti faţă de 
Societate cu acordarea dreptului de preferinţă pentru acţionarii minoritari, ceea ce ar conduce 
la îmbunătăţirea unor indicatori ce permit obţinerea de finanţări în perioada următoare. 
• Asigurarea funcţionării Societăţii integrat cu activitatea de petrochimie, ar permite obţinerea 
de profit în exerciţiul financiar 2011.  
 
Rm. Vâlcea 
Data: 06.04.2011                               
 

AUDITOR INTERN 
ec. STĂVĂROIU Petre 
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