
 
 

 
 

RAPORT  ANUAL 
      intocmit conform anexei 32 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, 

          pentru exercitiul financiar 2006 
             
 
 Denumirea societatii    : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea 
 Sediul social   : Rm. Valcea, Str. Uzinei nr.1 
 Numarul de telefon            :    0250/701200 
 Numar fax   : 0250/735030, 0250/730877,  0250/736188 

 Numarul si data inregistrarii  
 la Oficiul Reg. Comertului   : J 38/219/18.04.1991 

Cod de inregistrare fiscala     :  RO 1475261 
           Piata reglementata pe care se  
          tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti , categoria I  
          Capital social subscris si varsat : 354.695.600,10 RON 
            Principalele caracteristici  : Tipul   actiuni comune nominative, emise in forma  
 ale valorilor mobiliare                             dematerializata  

emise de S.C.Oltchim S.A. 
      : Numar   3.546.956.001 
                : Valoare nominala   0,10 lei   
                                                           
 

I. ANALIZA ACTIVITATII  SOCIETATII  
  
 1.1(a) Descrierea activitatii de baza a societatii: 
 

S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea este una din cele mai mari companii de produse  
chimice din România. Amplasarea ei pe platfoma chimica, situata la 10 km de municipiul 
Rm. Vâlcea are o serie de avantaje, printre care am putea mentiona:  
√zona limitrofă Râmnicu Vâlcea bogată în zăcăminte: gaze, petrol, cărbune, calcar, apă; 
√existenţa în zonă a unui depozit imens de sare, estimat a avea o rezerva pentru 100 ani 
(amplasat la 8 km distanţă de platforma chimică); 
√achiziţionarea materiilor prime de la producători limitrofi (achiziţionarea etilenei şi 
propilenei se face de la Combinatul Petrochimic Arpechim-Pitesti, prin 2 conducte 
subterane de 60 km lungime); 
√ utilizarea râului Olt, situat la o distanţă de 0,7 km, ca sursă de apă; 
√ centrala termică situată la o distanţă de 0,5 km ca sursă de energie termică; 
√ forţa de muncă calificată din zonă;  
 √ acces la căile de comunicaţie rutiere şi ferate - având legătură cu toate frontierele şi 
porturile de la Dunăre şi Marea Neagră.  
 

Obiectul de activitate cuprinde în principal: proiectarea si productia de produse 
clorosodice, mase plastice, oxoalcooli, solventi clorurati, pesticide, produse petrochimice, 
energie  termică , alte produse chimice, produse alimentare de origine animală si vegetală, 
inclusiv servicii si asistentă tehnică si comercializarea acestora la intern si export, în 
conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societătii. 
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Productia societatii este structurata in 5 divizii:Uzina Clorosodice, Uzina 
Petrochimica, Uzina Chimica, Divizia Materiale de Constructii si Centrul de cercetari. 

In domeniul chimic este o companie integrata, care porneste de la materii prime 
primare:sare, apa, energie electrica  si merge cu prelucrarea avansata pana la produse 
finite. 

 
(b)Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale: 
 

S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea s-a infiintat ca societate pe actiuni, prin Hotararea 
Guvernului nr. 1213/20 noiembrie 1990, prin preluarea integrala a patrimoniului 
Combinatului Chimic Rm. Valcea care a luat fiinta in anul 1966. 
 
(c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale 
filialelor sau ale societatilor controlate in timpul exercitiului financiar: 

Nu este cazul. 
 

(d) Descrierea  achizitiilor si/ sau  instrainarilor de active: 
Nu este cazul. 

 
(e) Descrierea principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii: 
 
1.1.1 Elemente de evaluare generala: 
 

Indicatori 2005 2006 2006/2005(%)
Profit (mii lei) 23.643 8.780 -63
Cifra de afaceri (mii lei) 1.442.065 1.731.805 20
Export (mii USD) 352.821 444.191 25,9
Cheltuieli totale (mii lei) 1.550.815 1.801.334 16
% din total cifra de afaceri 
          -export 
          -intern 

71
29

 
72 
28 

1
-1

Lichiditate(numerar si 
echivalent numerar) (mii lei) 

18.058 42.396 135

Analiza detaliata a acestor indicatori este prezentata in sectiunea V-Situatia financiar- 
contabila. 
 
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale 
Descrierea principalelor  produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:  
   
Produse anorganice:  

- soda caustica (lichida, bloc, fulgi,perle);  
- acid clorhidric (farmaceutic,de sinteza); 
- clor lichid; 
- apa oxigenata(35 %, 50%). 

Produse macromoleculare: 
- policlorura de vinil; 
- polieteri polioli; 

Produse organice de sinteza: 
- oxo-alcooli (octanol, izo-butanol); 
-    solventi organici clorurati(percloretilena). 
-    anhidrida ftalica 
- plastifianti 
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In afara acestor produse societatea realizeaza  secundar activitatii de baza urmatoarele: 
Materiale de constructii: 

- profile pentru ferestre si usi din PVC – RAMPLAST 2000; 
- panouri celulare din PVC – PANPLAST; 
- panouri termoizolante tip sandwich – OLTPAN.  

Produse agro-alimentare: 
- conserve din legume si fructe, sucuri naturale din fructe; 
-    oua, carne de pasare si porc; 

 
Scurta prezentare a principalelor produse fabricate: 

Produse anorganice:  
Soda caustica se utilizeaza in industria petroliera, in industria petrochimica, in 

industria aluminiului, in industria celulozei si hartiei pentru tratarea pastei de lemn, la 
fabricarea detergentilor  (ca materie prima), pentru obtinerea sapunului, la fabricarea 
colorantilor, fenolului, fosfatilor. De asemenea soda caustica in toate formele ei, se 
regaseste in procesul de regenerare a cauciucului, la uscarea si decolorarea gazelor si in 
procesul de fabricare a fibrelor celulozice prin procedeul tip „vascoza”. 

Soda caustica perle, cel mai nou sortiment din gama produselor clorosodice, este 
foarte solicitata pe piata datorita avantajelor mari pe care le prezinta la utilizatori: costuri 
mai mici de depozitare, dozare mai usoara si mai precisa, calitati ce recomanda produsul 
la utilizari in domeniul industriei farmaceutice, de cosmetice, de detergenti, si alte domenii 
de sinteze fine. Produsul este obtinut intr-o instalatie unica in Europa Centrala si de Est. 

Acidul clorhidric este utilizat in industria chimica organica si anorganica pentru 
sinteza hidrocarburilor clorurate respectiv a clorurilor anorganice, dar si ca agent de 
neutralizare. Se mai foloseste in industria farmaceutica, cosmetica, de mase plastice, in 
industria cauciucului la sinteza cloroprenului, in industria colorantilor, in industria textila, si 
in industria celulozei si hartiei. De asemenea se foloseste ca agent de regenerare a 
rasinilor schimbatoare de ioni in statiile de demineralizare a apei si ca agent de decapare si 
degresare in industria metalurgica si constructoare de masini. 

Clorul lichid este utilizat in sinteza acidului clorhidric, ca intermediar in sinteza unor 
produse chimice organice, in industria cauciucului, in industria textila si in industria 
celulozei si hartiei ca agent de inalbire, ca agent de neutralizare la tratarea apelor si ca 
agent de oxidare in procesul de epurare a apelor. 

Hipocloritul de sodiu este folosit ca agent de inalbire in industria textila, industria 
hartiei si la fabricarea produselor de curatire si intretinere a locuintelor , dar si la tratarea si 
purificarea apei. 

   Apa oxigenata(35% 50%)se utilizeaza ca decolorant in industria textila, pentru 
tratarea apei potabile si a  apelor reziduale  in industria detergentilor, a celulozei si hartiei, 
in sinteze din industria chimica, industria metalurgica si miniera, rafinarea titeiului. 

 
Produse macromoleculare: 

 
Policlorura de vinil este folosita in cele mai variate domenii cum ar fi :constructii, 

industria electrotehnica si electronica,  industria de incaltaminte, mase plastice si bunuri de 
larg consum, industria alimentara, de cosmetice si medicamente, produse de uz 
biomedical. 

Polieterii-poliolii se utilizeaza la sinteza rasinilor poliuretanice epoxidice nesaturate, 
a elastomerilor, a adezivilor, a antispumantilor, la fabricarea lubrifiantilor si a lichidelor de 
frana. Cea mai importanta utilizare a lor este fabricarea spumelor poliuretanice flexibile sau 
rigide. Spumele poliuretanice sunt obtinute printr-un proces de spumare in bloc sau liniara. 

Se folosesc in industria mobilei la tapiserii, in industria automobilelor la diverse 
repere (bord, volan), tapiserii auto. De asemenea se folosesc pentru izolatii termice la 
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temperaturi joase (frigidere, camere frigorifice). Spumele poliuretanice sunt utilizate la 
obtinerea miezului de spuma pentru panourile tip sandwich. 
 
Produse organice de sinteza: 

Oxo-alcooli(octanol, izo-butanol) sunt produse utilizate la fabricarea de plastifianti, 
lubrifianti, agenti tensioactivi, sau ca solventi pentru grasimi animale, uleiuri vegetale si 
minerale, dar si ca agenti de umezire si dispersie pentru industria textilelor. 

Izo-butanolul se utilizeaza in industria maselor plastice si a cauciucului, ca solvent in 
industria lacurilor pe baza de nitroceluloza si rasini alchidice, ca solvent la fabricarea pielii 
artificiale, la extractia uleiurilor, a parfumurilor, si ca materie prima la fabricarea hormonilor 
, vitaminelor. 

Percloretilena se foloseste in industria metalurgica, ca solvent la degresarea si 
curatirea metalelor, ca solvent pentru lacuri si vopseluri, grasimi, uleiuri, gudroane, 
cauciuc, ca intermediar in sinteze organice, ca agent de curatare chimica uscata a textilelor 
sintetice si naturale in curatatoriile ecologice. 

Anhidrida ftalica este utilizata in industria chimica la fabricarea plastifiantilor, a 
rasinilor alchidice si a colorantilor, anhidrida ftalica lichida se utilizeaza si in industria 
farmaceutica la fel ca si anhidrida ftalica solzi. Anhidrida ftalica  reziduala se foloseste la 
fabricarea poliesterilor. 

Dioctilftalatul este prezent in industria maselor plastice ca plastifiant. 
Materiale de constructii: 
 
Profile pentru ferestre si usi din PVC-RAMPLAST 2000: cu doua sisteme ; 
• un sistem tetracameral-RAMPLAST EcoTherm,proiectat si realizat conform normelor 

europene, pe o licenta GREINER-Austria 
• un sistem absolut nou pentru piata europeana, respectiv un sistem de profile din PVC 

expandat pentru usi de interior-RAMPLAST Avangarde, realizat de asemenea pe o 
licenta GREINER-Austria. 

Panouri celulare din PVC-PANPLAST ; 
Panouri termoizolante tip sanwich-OLTPAN 
 

(a) principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de 
distribuire: 

% 

 Produs 
Europa 
de Est Europa de Vest 

Orientul 
Mijlociu&Africa 

PVC 6,3 0,5 6,7 
Soda caustica 3 0,6 2,8 
Polioli 12,6 2 5,2 
DOF 8,3 2,1 6,5 

 
In functie de dimensiunile canalului de distributie, strategiile OLTCHIM-ului sunt 

urmatoarele: 
• strategia distributiei directe (producator - beneficiar) - pentru PVC, OLTPAN, 

clorosodice si alte produse chimice; 
• strategia distributiei prin canale scurte (un singur intermediar) - pentru  

RAMPLAST; 
• strategia distributiei selective (prin intermediari putini si specializati) - pentru 

marea majoritate a produselor 



     
(b) ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in cifra de afaceri a societatii 

comerciale pentru ultimii trei ani:  
Produs  2004 2005 2006 
PVC                                     44,4 34,2 36,8 
POLIOLI 17,7 23,8 24,3 
SODA CAUSTICA 12,1 16,5 13,1 
DIOCTILFTALAT 5,3 6,1 8,3 
PROPILENGLICOL 1,5 2,7 2,2 
PERCLORETILENA 1,0 1,8 1,3 
OCTANOL                           2,3 0,7 1,2 
ISO-BUTANOL                    0,5 0,3 0,8 
PESTICIDE 2,2 1,6 0,8 
ACID CLORHIDRIC 0,9 0,9 0,7 
PROPENOXID 0,5 0,8 0,5 
ANHIDRIDA FTALICA 1,0 1,0 0,4 
CLOR LICHID 1,0 0,7 0,3 
HIPOCLORIT DE SODIU 0,3 0,3 0,3 
DICLORPROPAN 0,2 0,2 0,2 
ALTELE 9,1 8,4 8,8 
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 (c)Produse noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active  in 
viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse: 
 Ca urmare a aplicarii programului de investitii aprobat, pentru anul 2007, se vor 
moderniza si dezvolta urmatoarele produse : 
 
 1.Polieteri Polioli  pentru fabricatia de spume poliuretanice  flexibile dintre care 
amintim:   

-petol  56-3MB pentru fabricatia de spume  poliuretanice flexibile in  procedeu 
discontinuu; 

- polieteri  polioli cu masa moleculara mare (6000)  utilizati pentru obtinerea 
spumelor poliuretanice de rezilienta ridicata; 

- polieteri  polioli tip PETOL 36-3 BR. 
Resursele alocate dezvoltarii acestei categorii de produse sunt de 900.000 lei. 
 2. Polieteri  Polioli  pentru fabricatia de spume  poliuretanice rigide:   
  -polieteri  polioli pe baza de zaharoza  
  - polieteri    MANNICH- 
  - polieteri  polioli pe baza de sorbitol. 
Resursele alocate dezvoltarii acestei categorii de produse sunt de 500.000 lei. 
 
 3. Polieteri Polioli pentru aplicatii speciale-case (acoperiri, adezivi, chituri, 
elastomeri) : 
  -polieteri trioli tip glicerina propoxilata  
  -polieteri dioli   

-polieteri polimeri grefati cu continut de solide de  40% si cu un sistem nou de 
catalizatori care asigura  imbunatatirea calitatii  produselor. 

Resursele alocate-1.000.000 lei. 
 4.Poliesteri saturati si nesaturati utilizati la obtinerea diferitelor tipuri de rasini cu rol 
de acoperire (lacuri , vopsele)-resurse alocate 300.000 lei. 
 5.Poliacetat de vinil  materie prima pentru obtinerea  alcoolului polivinilic 

6. Alcoolul polivinilic -agent de suspensie secundar  la fabricarea  PVC 
 7. DEHPC  in solvent izoparafinic-initiator de polimerizare clorura de vinil 
 8. Peroxid de lauroil  suspensie- initiator de polimerizare clorura de vinil 
 Resursele alocate pentru obiectivele de la punctele 5,6,7,8 sunt de 300.000 lei. 
 

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala(surse 
indigene, surse import) 

Precizarea de informaţii cu privire la siguranţa surselor de aprovizionare şi la preţurile 
materiilor prime şi la dimensiunile stocurilor de materii prime şi materiale. 
  
 

Consideram ca in anul 2006 au existat conditii optime  pentru a realiza 
aprovizionarea in conformitate cu necesitatile create de programele de productie generate 
lunar de societate. 

Asigurarea cu materii prime din surse indigene si import se face in concordanta cu 
necesarele rezultate din Programul de productie anual, trimestrial si Fundamentarea 
programelor de productie lunare. 
Comenziile si contractele pe anul 2006 au fost perfectate cu furnizorii agreati dupa 
selectarea lor pe baza criteriilor de performanta, capabilitatea lor de a livra produsele 
cerintelor de calitate si la preturile negociate. 
 In anul 2006 au fost aprovizionate, in principal, urmatoarele materii prime: 
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Denumire produs Cantitate(to) Furnizor 
Sare in solutie 763.941,00 Exploatarea Miniera Rm. Valcea 

Var industrial 156.613,04

Uzinele Sodice Govora, Carmeuse Campulung 
Muscel, Carmeuse Chiscadaga, Carmeuse 
Fieni,Upson Ocna Mures; 

Propilena 123.902,00

Arpechim Pitesti, Petrobrazi Ploiesti, Rafo 
Onesti,Rompetrol  Petrochemicals Constanta, 
Bulrom Gas,Helm AG, Artingstoll Cipru, BWc 
Austria, Calvi Trade Cipru 

Etilena 83.445,18 Petrom- sucursala Arpechim Pitesti 
Clor lichid 22.550,00 Polimeri Bulgaria 
Bioxid de carbon 22.096,00 USG Govora 

Ortoxilen 14.407,13
Artingstoll Cipru, Jenstar SUA,Tricon Ltd. SUA,J&S 
Energy Polonia 

Etilenoxid 7.574,50
Arpechim Pitesti, BWC Austria, L&F 
Germania,Helm AG, Baichim Bucuresti 

Acid sulfuric 7.535,27 Lead & Zinc Bulgaria, KCM Bulgaria 
Carbonat de sodiu 7.311,00 Uzinele Sodice Govora,GHCL Upsom Ocna Mures 

 
 In functie de modul de expediere al materiilor prime aprovizionarea se realizeaza: 

● pe conducte:  
-Sarea in solutie livrata de SNS Bucuresti prin Exploatarea Miniera Valcea 
- Bioxidul de carbon livrat de Uzinele Sodice Govora 
- Etilena livrata de Petrom Bucuresti din Sucursala Arpechim Pitesti 
-Propilena-o parte din necesarul de propilena a fost livrat pe conducta de catre Petrom – 
Sucursala Arpechim Pitesti. 
 ● vagonabil  
- Acid sulfuric – din import  
- Propilena – din surse indigene si import 
- Clorura de vinil – din import  
- Saci din hartie cu valva – din import 
- Clor – din import  
- Hidroxid de potasiu – din import  
- Etilenoxid – din tara si import  
- Ortoxilen – din import  
- Soda calcinata de la Upsom Ocna Mures  
 ● cu mijloace de transport auto (cisterne, camioane, autobasculante)  
- Var industrial, soda calcinata, glicerina , anhidrida ftalica, bioxid de sulf, bentonita, 
irgastab,klucel, metilceluloza,paleti de lauroil, ambalaje pentru productia finita – saci de 1 
to (big bag) , tuf macinat, tabla pentru butoaiele pentru soda caustica bloc, zahar pentru 
polioli zaharati. 

Referitor la pretul principalelor materii prime utilizate in procesul de fabricatie, 
respectiv etilena si propilena acesta a inregistrat o crestere spectaculoasa si asta datorita 
cresterii pretului titeiului pe pietele internationale.Astfel, pretul etilenei a crescut fata de 
anul 2005 cu 17,6%(de la 659 EUR/to  in 2005 la 775 EUR/to in 2006) iar cel al propilenei 
cu 25%(adica de la 585 EUR/to  in 2005 la 732 EUR/to in 2006). 

Pentru asigurarea independentei in ceea ce priveste aprovizionarea cu principalele 
materii prime:etilena si propilena societatea prin intermediul actionarului majoritar AVAS a 
inceput, in anul 2007, tratativele pentru preluarea instalatiei de piroliza  de la rafinaria 
Arpechim- parte a grupului Petrom. 

. 
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1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare 
a) Descrierea evoluţiei vânzarilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a 
perspectivelor vânzarilor pe termen mediu si lung; 
 

Produsele cu cea mai mare pondere in cifra de afaceri (peste 5%) sunt policlorura 
de vinil (PVC), poliolii, soda caustica si dioctilftalatul (DOF). Clasificarea s-a facut in 
ordinea descrescatoare a valorii inregistrate la vanzarile din anul 2006(vezi tabelul de la 
pct.1.1.2 b).Productia de pesticide a fost restransa treptat si din 2007 a fost stopata, 
Oltchim intentionand sa-si concentreze activitatea pe sectoarele PVC si polioli.  

Unele dintre celelalte produse sunt folosite in mare parte captiv, Oltchim fiind un 
producator integrat: astfel, clorul se foloseste ca materie prima pentru VCM, la randul sau 
materie prima pentru PVC, propenoxidul este materie prima pentru polioli si propilenglicol, 
anhidrida ftalica si oxo-alcoolii (octanol si i-butanol) pentru DOF.  
 Acidul clorhidric si hipocloritul de sodiu sunt produse secundare obtinute in procesul 
de electroliza, si sunt valorificate doar pe piata interna, acestea necesitand conditii speciale 
de depozitare si transport. 
 In perioada 2005-2006,  principalele produse (PVC, soda caustica, polioli si DOF) 
au reprezentat, cumulat, 80,6% in 2005 si 82,5% in 2006. Per ansamblu, ponderea acestor 
produse a inregistrat o evolutie crescatoare de la an la an, ca urmare a cresterii cererii 
pentru aceste produse, determinata de dezvoltarea economiilor tarilor limitrofe.  

Avand in vedere amplasarea geografica a societatii, principalele piete de desfacere  
sunt: Europa, Orientul Mijlociu (in principal Turcia), si Romania. 

Principala piata de desfacere este cea externa, cu 72% din vanzarile totale, doar 
28% reprezentand vanzarile pe piata interna. Livrarile pe piata interna sunt inca scazute 
datorita reducerii activitatii consumatorilor sau inchiderii in totalitate a instalatiilor. Odata cu 
revigorarea economica a Romaniei si intrarea tarii noastre in Uniunea Europeana, livrarile 
pe piata interna ar putea incepe sa creasca, mai ales la PVC, unde consumul pe cap de 
locuitor este mult mai mic fata de cel al tarilor din Europa de Vest si se previzioneaza a 
creste.  
 Tinand cont de globalizarea pietei, diferenta de pret intre producatori este data in 
primul rand de valoarea cheltuielilor de transport, acesta fiind principalul motiv pentru care 
pietele tinta ale Oltchim sunt pietele limitrofe.  
 Consolidarea marcii OLTCHIM, pe piata interna si internationala, a creat un avantaj 
competitiv intangibil. In implementarea strategiei de piata, societatea porneste de la ideea 
ca pentru consumatori, marca reprezinta cel mai sigur mijloc de a recunoaste o categorie 
de produse sau servicii preferate. 
 Aceste doua aspecte stau la baza atingerii obiectivului de a-si mentine clientii 
traditionali si de a castiga altii noi. 

In prezent societatea ofera o gama larga si variata de produse de calitate si cu 
domenii multiple de utilizare, produse cu mare cautare atat pe piata interna cat si pe cea 
externa. Pentru unele produse din profilul de fabricatie este furnizor principal sau chiar 
unic, fiind compania care sustine cu materii prime o serie de sectoare de activitate din tara 
si anume: industria de prelucrare a maselor plastice, fabricarea fibrelor artificiale si 
celulozice, industria aluminiului, industria constructiilor, industria energetica, industria 
farmaceutica si alimentara. Aceste industrii se afla intr-o faza de crestere, datorita faptului 
ca economia nationala se afla intr-un proces de dezvoltare continua.  

Vanzarile totale au crescut cu 20% in 2006 fata de 2005, iar exporturile cu 26%. 
Aceasta crestere s-a datorat in principal cresterii vanzarilor la PVC, polioli si DOF, in timp 
ce vanzarile la soda caustica s-au mentinut relativ constante.  

In ceea ce priveste repartitia exporturilor, se observa o modificare a acesteia pe 
zone geografice, respectiv cresterea exporturilor pe piata Europei, atat in zona de vest cat 
si in cea centrala si de est, si reducerea vanzarilor pe zonele Asia-Pacific si Africa. Pentru 



Asia-Pacific reducerea se datoreaza aparitiei de noi capacitati in aceasta zona geografica, 
motiv pentru care livrarile pe aceasta piata s-au diminuat semnificativ. Pentru zona Africii, 
reducerea se datoreaza distantei mari si costurilor de transport ridicate, care cresc pretul 
produselor livrate. De aceea, societatea si-a stabilit ca strategie cresterea vanzarilor pe 
pietele limitrofe, fiind ajutata in acest sens si de dezvoltarea economica actuala si viitoare a 
tarilor din fostul bloc comunist si a Turciei (principala piata de export a societatii in Orientul 
Mijlociu), si totodata de lipsa sau insuficienta capacitatilor de productie pentru satisfacerea 
cererii tot mai mari de pe aceste piete. 

Exportul principalelor produse in perioada 2005-2006 si distributia acestora pe 
principalele zone geografice sunt redate in continuare: 
 

Distributia exporturilor de PVC pe zone geografice 
 
 2005 2006 

Cantitate  Valoare  Cantitate  Valoare  
  % % % % 

Intern 18 20 19 21 
Export 82 80 81 79 
TOTAL 100 100 100 100 

 
 

2005

America Centrala 
si de Sud

0,04%

Europa Centrala 
si de Est 
17,61% Orientul Mijlociu 

(inclusiv Turcia) 
57,01%

Europa de Vest 
14,21%

Africa 
5,70%

Asia-Pacific 
5,42%

2006

Africa 
4,8%

Europa de Vest 
18,5%

Orientul Mijlociu 
(inclusiv Turcia) 

50,0%

Europa Centrala 
si de Est 
26,7%

 
 

Distributia exporturilor de soda caustica pe zone geografice 
 

 2005 2006 
Cantitate  Valoare  Cantitate  Valoare  

  % % % % 
Intern 32 32 35 34 
Export 68 68 65 66 
TOTAL 100 100 100 100 

S.C. Oltchim S.A. – Raport anual 2006   
    

9



2005

Africa
5,2%

America de 
Nord
6,3%

Europa 
Centrala si de 

Est 
42,5%

Europa de Vest 
12,7%

Orientul Mijlociu 
(inclusiv Turcia) 

19,5%

America 
Centrala si de 

Sud
10,2%

Asia-Pacific 
3,6%

2006

Africa
3,7%

Asia-Pacific 
2,6%

America 
Centrala si de 

Sud
2,7%

Orientul 
Mijlociu 
(inclusiv 
Turcia) 
23,4%

Europa de Vest 
34,1%

Europa 
Centrala si de 

Est 
32,4%

America de 
Nord
1,2%

 
  
 
 
 

Distributia exporturilor de polioli pe zone geografice 
 
 2005 2006 

Cantitate  Valoare  Cantitate  Valoare  
  % % % % 

Intern 8 8 9 9 
Export 92 92 91 91 
TOTAL 100 100 100 100 

 
 

2005

Asia-Pacific
0,32%

America de 
Nord

0,03%
Europa de Vest

34,84%

Europa 
Centrala si de 

Est
42,61%

Orientul Mijlociu 
(inclusiv Turcia)

8,15%

Africa
13,83%

America 
Centrala si de 

Sud
0,23%

 

2006

Asia-Pacif ic
0,04%

America 
Centrala si de 

Sud
1,64%Africa

2,74%

Orientul Mijlociu 
(inclusiv 
Turcia)
10,89%

Europa 
Centrala si de 

Est
50,36%

Europa de 
Vest

33,51%

America de 
Nord

0,82%

 
Distributia exporturilor de dioctilftalat pe zone geografice 

 
 2005 2006 

Cantitate  Valoare  Cantitate  Valoare  
  % % % % 

Intern 31 31 24 24 
Export 69 69 76 76 
TOTAL 100 100 100 100 
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2005

Europa 
Centrala si de 

Est
19%

Orientul Mijlociu 
(inclusiv Turcia)

48%

Europa de Vest
18%

America de 
Nord
5% Asia-Pacific

10%

 

2006

America de 
Nord
9%Europa de 

Vest
19%

Orientul 
Mijlociu 
(inclusiv 
Turcia)
38%

Europa 
Centrala si de 

Est
34%

 
 
b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale, a 
ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor 
competitori; 
Soda caustica: 
La nivel mondial, cei mai mari producatori si deci concurenti sunt: 
Dow Chemical, Occidental Petroleum, Formosa Group, Solvay SA, PPG Industries, Bayer 
AG, Akzo Nobel, Olin; 
iar in Europa Centrala, Oltchim este cel mai mare producator de soda caustica, dupa care 
urmeaza, in ordinea capacitatilor de productie: Anwil SA, Spolana, Borsodchem. 
 
 
PVC: 
La nivel mondial:Shin-Etsu, Formosa Group, Occidental Petroleum, Ineos Group, Georgia 
Gulf, Solvay SA; 
In Europa Centrala si de Est, Oltchim ocupa locul II dupa Borsodchem  si este urmat de : 
Anwil SA, Spolana, CHZ Novaky, Dwory. 
 
Polieteri polioli: 
La nivel mondial(Europa, Orientul Mijlociu,Africa) :Bayer, Dow Chemical, Shell 
Chemicals,BASF, Repsol,Nizhnekamsneftekhim,Huntsman, PCC Rokita; 
Percloretilena: 
Oriana, PPG, Kaustik Sterlitamak, Dow Quimica, Asahi Glass, Oxy, Solvay, Vulcan, 
Chimcomplex; 
Propilenoxid: 
Lyondell, Dow, Dow Deutschland, Nihon Oxirane, Lyondell/Bayer, Elba, Elba Eastern, Dow 
Quimica, Huntsman PC, Repsol Quimica,  
(c) Descrierea oricarei dependente semnificative  a societatii comerciale fata de un singur 
client sau un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor 
societatii: 
 Nu exista un client sau un grup de clienti care actioneaza concertat ce se considera 
a fi semnificativi pentru acest raport(valoarea vanzarilor catre client sau catre grup este cel 
putin 10% din vanzarile totale ale societatii). 
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 1.1.5.Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii    
   
(a) Precizarea  numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor precum si a gradului de 
sindicalizare a fortei de munca; 

La 31.12.2006, numarul   angajatilor societatii a fost de 4.976, in scadere cu 192 
salariati fata de anul precedent.Reducerea personalului s-a realizat prin pensionari si 
plecari din unitate. 

Structura personalului in functie de nivelul pregatirii se prezinta astfel: 
 

-cu studii superioare 825 
-cu studii medii si scoala profesionala 4.046 
-necalificati 105 
 

Gradul de sindicalizare al fortei de munca este de 83%. 
 
(b)Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente 
conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi; 
Nu au fost inregistrate conflicte de munca intre conducerea societatii si angajatii sai . 
 
1.1.6.Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra 
mediului inconjurator  
   

. 
 În anul 2006 s-a obţinut autorizaţia integrată de mediu nr. 14/2006 cu valabilitate pe întreaga 
perioadă de tranziţie acordată S.C Oltchim (30.12.2014). 
 Autorizaţia s-a emis însoţită de un plan de acţiuni care cuprinde măsuri a căror rezolvare va 
duce la conformarea  cu măsurile U.E la data de 31.12.2014. 
 În anul 2006 au fost planificate şi rezolvate următoarele măsuri: 

- realizarea unei instalaţii de stripare clorură de vinil din apele reziduale de la PVC; 
- realizare lucrări pentru răcirea apelor de la Propenoxid –montare termoinjectoare; 
- redimensionarea canalizării neutre de la secţia Propenoxid în vederea colectării şi dirijării 

apelor de la Staţia de Epurare Biologică; 
- elaborarea unui studiu privind influenţa reziduului filtrabil asupra ecosistemelor acvatice; 
- recuperarea avansată a 1,2 diclorpropanului din reziduurile de la secţia Propenoxid; 
- realizarea proiectului pentru închiderea batalului de deşeuri periculoase; 
- încheierea contractului de achiziţionare a unui incinerator de deşeuri organo-clorurate; 
Prin realizarea acestor măsuri se diminuează treptat impactul produs de activitatea principală 

asupra mediului. 
O activitate intensă s-a realizat în domeniul valorificării deşeurilor de toate tipurile (fier, hârtie, 

nemetalice, etc) precum şi a deşeurilor de ambalaje. 
 Societatea şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege în ceea ce priveşte valorificarea  (33%) 

şi reciclarea (25%) pe piaţă, evitând astfel plata la fondul de mediu pentru neândeplinirea 
obligaţiilor. 

Impactul activităţi se va reduce apreciabil în anii următori, în urma modernizării staţiilor de 
epurare şi a punerii în funcţiune a inceneratorului de deşeuri organo-clorurate. 

Societatea are obligaţia şi realizează monitorizarea emisiilor în aer, apă şi sol pentru a stabili 
nivelul acestora şi a lua măsuri de reducere continuă. 

Pentru anul 2006 S.C Oltchim S.A. nu a inregistrat litigii pentru incalcari ale normelor de 
protectie a mediului  iar la data raportului nu  preconizeaza astfel de litigii .  
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1.1.7.Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare 
 
Programul de cercetare -dezvoltare  pe anul 2006 s-a desfasurat pe doua sectiuni  dupa 
cum urmeaza: 
 
√Program de cercetare dezvoltare tehnologica , realizat in baza unor contracte de 
cercetare cu Institute de Cercetare-Dezvoltare  de profil. 
 
√Program de cercetare-dezvoltare al Centrului de Cercetare al S.C. OLTCHIM SA 
 
 Obiectivele principale ale  acestui program au fost  : 
 

 Elaborarea de tehnologii pentru fabricarea unor produse noi. 
 Modernizarea, cresterea eficientei si reducerea impactului asupra mediului a 

tehnologiilor existente (optimizarea bilantului de materiale, valorificarea produselor 
secundare rezultate, cresterea calitatii produselor, etc). 

 Omologarea /agrementarea produselor fabricate care sunt destinate comercializarii pe 
pietele reglementate(agricultura, constructii, transporturi, medicamente, etc) 

 
 
Volumul de cheltuieli pentru cercetare -dezvoltare  realizat in anul 2006 este de 1.546 mii 
lei, conform tabelului de mai jos .           
  
 
                                  
                                   OBIECTIVUL 

Volum de 
cheltuieli 
(mii lei) 

 
 Valoarea contractelor de cercetare incheiate cu institute de cercetare 
de profil 

 
261 

 
Dezvoltarea fabricatiei de poliuretani 
Modernizarea fabricatiei de propenoxid 
Valorificarea reziduurilor clorurate in scopul optimizarii fabricatiilor existente 
Studii de optimizare a fabricatiei de oxoalcooli  
Studii  si cercetari privind dezvoltarea unor produse noi 
Omologarea/agrementarea produselor fabricate care sunt destinate 
vanzarii 

80 
62 
39 
 

48 
10 
22 
 

 
Cheltuieli de cercetare realizate de Centrul de cercetare al   S.C. 
Oltchim  S.A.  

             
1.285 

Cercetari privind perfectionarea tehnologiilor existente 
Cercetari privind  imbunatatirea protectiei mediului 
Cercetari pentru diversificarea si consolidarea pe piata a produselor 
fabricate (ex. PVC , polieteri-polioli)  

           
                   
                        
             

Total cheltuieli  
1546 

 
Pentru anul 2007, societatea a programat un volum al cheltuielilor de cercetare-

dezvoltare in valoare de 2.276 mii lei. 



S.C. Oltchim S.A. – Raport anual 2006   
    

14

  Obiectivele principale ale  Programului de cercetare si dezvoltare tehnologica 2007 
sunt: 
 

 Elaborarea de tehnologii pentru fabricarea unor produse noi; 
 Modernizarea, cresterea eficientei si reducerea impactului asupra mediului a 

tehnologiilor existente (optimizarea bilantului de materiale, valorificarea produselor 
secundare rezultate, cresterea calitatii produselor, etc); 

 Omologarea /agrementarea produselor fabricate care sunt destinate comercializarii pe 
pietele reglementate, inclusiv  ambalajele  utilizate pentru  transportul substantelor 
chimice periculoase.; 

 Diversificarea productiei de polieteri-polioli pentru spume poliuretanice,  monitorizarea 
calitatii acestora, si asigurarea asistentei tehnice la comercializarea pe piata . 

 
 
1.1.8.Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului   
 
Riscul de piaţă 
 
Economia românească este într-un stadiu moderat de dezvoltare şi există un oarecare 
grad de incertitudine în ceea ce priveşte viitoarea direcţie probabilă a politicii economice 
interne. Întrucât 72% din cifra de afaceri a societăţii este realizată pe pieţe externe şi 
stabile conducerea societăţii consideră că riscul de piaţă aferent stadiului de dezvoltare 
actual al economiei romaneşti este redus dar se asteapta in continuare la o crestere 
semnificativa a acestei piete. 
 
Riscul ratei dobânzii 
 
Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca 
urmare a variaţiei ratelor dobânzilor de pe piaţă. 
Majoritatea contractelor de împrumut ale societăţii sunt în monede stabile, ale căror rate 
ale dobânzilor este puţin probabil să varieze semnificativ.  
 
Riscul de creditare  
 
Riscul de creditare reprezintă riscul că una din părţile participante la un instrument financiar nu 
îşi va îndeplini o obligaţie, fapt ce va determina ca cealaltă parte să înregistreze o pierdere 
financiară. 
Activele financiare care supun societatea la concentrări potenţiale de riscuri de creditare 
cuprind în principal creanţele din activitatea de bază.  Acestea sunt prezentate la valoarea 
netă de provizionul pentru creanţe incerte.  Riscul de credit aferent creanţelor este limitat, 
ca urmare a numărului mare de clienţi din portofoliul de clienţi al societăţii şi a 
instrumentelor financiare utilizate (bilete la ordin, CEC, acreditive, plati in avans etc).  Ca 
urmare, conducerea societăţii consideră că societatea nu prezintă concentrări 
semnificative ale riscului de credit. 

 
Riscul de lichiditate 
 
Riscul lichidităţii, denumit şi risc de finanţare reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă 
dificultăţi în acumularea de fonduri pentru a-şi îndeplini angajamentele asociate 
instrumentelor financiare.  Riscul lichidităţii poate să apară ca urmare a incapacităţii de a 
vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiată de cea justă. 



S.C. Oltchim S.A. – Raport anual 2006   
    

15

Politica societăţii referitoare la lichidităţi este de a păstra suficiente active astfel încât să îşi 
poată achita obligaţiile la datele scadenţelor.  
 
Riscul fluxului de numerar 
 
Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate cu un 
instrument financiar monetar să fluctueze ca mărime.  În cazul unui instrument financiar cu 
o rată fluctuantă, de exemplu, astfel de fluctuaţii vor avea ca rezultat o modificare a ratei 
efective a dobânzii instrumentului financiar, de obicei fără a surveni modificări ale valorii 
sale juste. 
Prin natura activităţii societatea nu este supusă unui risc major de modificare a fluxurilor de 
numerar prognozate, atât din fluctuarea instrumentelor financiare, cât şi din modificarea 
ratei dobânzii.  
 
1.1.9.Elemente de perspectiva privind activitatea societatii  
 
(a)Prezentarea si analizarea tuturor tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor 
de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu 
aceeasi perioada a anului anterior: 

•In perioada  viitoare societatea va continua modernizarea si marirea de capacitate 
la instalatiile ale caror produse au cerere pe piata interna si externa. 

Conform Bugetului de Venituri si cheltuieli pe anul 2007, programul de investitii 
propus are o valoare de 120.841 mii lei  din care 57.761 mii lei  se preconizeaza  a se 
asigura din surse proprii, 29.920 mii lei din credit iar 33.160 mii lei din alte surse.In program 
a fost cuprins un numar de 33 de obiective de investitii din care 18 au inregistrat cheltuieli 
anterioare anului 2007 iar 15 obiective incep in acest an. 

Principalele investitii tehnologice vizate pentru care se vor aloca cele mai mari 
resurse financiare in acest an sunt: 

- retehnologizarea instalatiei PVC II care va conduce la marirea capacitatii de 
productie pana la 250.000 to/an; 

- 2 linii noi de var in cadrul instalatiei de ardere si stingere var ,cu o capacitate de 
400 to/an; 

- modernizarea sistemului de masuratori utilitati si turnuri de racire 
- cresterea capacitatii de productie la 160.000 to/an la instalatia de propenoxid; 
Prin propunerea acestor obiectivelor de investitii s-a urmarit: 
-modernizarea si retehnologizarea instalatiilor existente pentru cresterea 

capacitatilor de productie, a calitatii produselor si a reducerii costurilor de productie; 
 -modernizarea si marirea de capacitate a instalatiilor care asigura materii prime 
pentru fabricarea PVC si a polieterilor; 
 -realizarea de obiective care sa raspunda strategiei de reducere a poluarii si de 
protectia mediului; 
 -marirea capacitatii de stocare pentru materii prime corespunzator cu marirea 
capacitatilor de productie a unor instalatii; 

Alinierea la prevederile legislatiei europene privind protectia mediului este in centrul 
preocuparilor companiei. Pentru acest capitol, in programul de investitii propus pentru anul 
2007 sunt prevazute lucrari de protectie a mediului in valoare de 43.863 mii lei si care au 
fost sistematizate pe baza directivelor UE astfel: 
-lucrari de investitii care sa raspunda  directivei privind depozitarea deseurilor; 
-lucrari de investitii care sa raspunda  directivei referitoare la poluarea cauzata de anumite 
substante periculoase evacuate in mediul acvatic; 

-lucrari de investitii care sa raspunda  directivei privind realizarea unui sistem 
integrat pentru prevenirea si controlul poluarii si a nivelului emisiilor in aer, apa ,sol; 
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-lucrari de investitii care sa raspunda  directivei privind ambalajele si deseurile de 
ambalaje. 

•Un alt element de perspectiva care va influenta in mod pozitiv lichiditatea societatii 
precum si alti indicatori econimico-financiari il constituie adoptarea unei solutii care sa 
permita clarificarea situatiei capitalului social al  societatii si stabilirea premiselor necesare 
declansarii procesului de privatizare. Guvernul Romaniei a emis Ordonanta de Urgenta nr. 
45 din 21 iunie 2006 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Oltchim 
S.A. - Ramnicu Valcea, aprobata cu completari si modificari de Legea nr. 30/15.01.2007, 
care prevede revenirea la situatia anterioara conversiei realizate in 28 noiembrie 2003, 
urmata insa de o majorarea  a capitalului social prin conversia in actiuni a intregii creante 
detinute de AVAS fata de societate, la data intrarii in vigoare a legii, cu acordarea 
drepturilor de preferinta actionarilor minoritari, fapt ce permite capitalizarea 
Oltchim(descrierea procedurilor de majorare este prezentata in cap. lII-„Piata valorilor 
mobiliare emise de societate”). 

•Raportat la mediul economic intern, principala problema cu care se confrunta 
societatea o reprezinta blocajul economic determinat de lipsa de lichiditati, 46,6%  din 
incasarile de pe piata interna fiind reprezentate de plati facute prin compensare. 

•O alta problema majora o constituie cresterea preturilor la principalele materii 
prime(etilena, propilena, gaze naturale, energie electrica). Valorificand peste 72% din 
productia sa pe piata externa, societatea nu-si poate adapta preturile de vanzare la 
cresterile preturilor acestor materii prime din piata interna. 

•Pierderile inregistrate de subunitatile cu profil agroalimentar Fabrica de Conserve 
Raureni si Avicola Babeni; 

 
(b) Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate 
asupra situatiei financiare a societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut: 
 

S.C. OLTCHIM S.A. a realizat in anul 2006 investitii care s-au concretizat in: 
a) modernizari si mariri de capacitate la instalatiile existente, astfel: 

› La instalatiile de productie P.V.C. s-a marit capacitatea de productie cu 16.495 to 
de la 233.518 to/an la 250.013 to/an; 
› La instalatia de polioli – polieteri s-a marit capacitatea cu 4.935 to de la 82.282 

to/an la 87.217 to/an; 
› La instalatia propenoxid s-a marit capacitatea cu 11.112 to de la 80.676 to/an la 

91.788 to/an. 
b) puneri in functiune noi: 

In cursul anului 2006, au fost puse in functiune obiecte de investitii in suma totala de 
36.844.382 lei situatia pe principalele obiective prezentandu-se astfel : 
       
Depozit Gaze Lichefiate        7.008.901 lei 
Hală redresori şi grup social Electroliza       4.001.151 lei 
Extindere căi ferate uzinale       3.294.332 lei 
Instalaţie anhidridă ftalică       3.293.077 lei 
Instalaţie glicoli       1.814.482 lei 
Grup social şi cameră electrica DCS       1.371.549 lei 
Presă model JV – profile Ramplast       1.252.738 lei 
42 autoclave polimerizare RC 601 – instalaţie PVC       1.113.291 lei 
Centrală telefonică        1.029.850 lei 
Depozit butoaie sodă fulgi          910.600 lei 
Linie extindere KMD 75,3 – profile Ramplast          898.766 lei 
Amenajare dispecerat producţie utilităţi          860.155 lei 
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Matriţe extindere pentru baghete – profile Ramplast         725.126 lei 
Reabilitare SRA IV          494.200 lei  
Mărire capacitate staţie frig          469.764 lei 
Linie vopsire câmp electrostatic – instalaţie Ramplast         345.557 lei 
Mărire capacitate depozit leşie          253.215 lei 

Urmare a investitiilor finalizate in anul 2006, societatea a inregistrat o crestere a 
cifrei de afaceri cu 20% fata de anul 2005, cu 26% fata de 2004 iar productia exportata a 
crescut cu 25,9 % comparativ cu anul 2005 si cu 52,33 % fata de anul 2004. 

 
(c) Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care 
afecteaza  semnificativ veniturile din activitatea de baza: vezi cap. V „Situatia financiara”-
Rezultatul exercitiului. 

 
II. ACTIVELE CORPORALE  ALE SOCIETATII 

(2.1)Precizarea amplasarii si  a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in 
proprietatea societatii: 
 
 OLTCHIM furnizează o gamă largă de produse chimice, peste 50 de produse 
agrochimice, produse agroalimentare si materiale de constructii. 
Principalele instalatii de productie ale OLTCHIM sunt bine integrate, productia de la 
instalatiile de electroliză asigurând principalele materii prime pentru instalatiile de PVC, 
polioli, solventi clorurati si pesticide, in care se realizează produsele cu cea mai mare 
pondere în venitul societătii. 
 Principalele capacităti de productie de pe platforma chimică ale societătii sunt: 

Denumirea 
instalatiei 

Capacitate 
- tone/an - 

Tehnologie – Licentă 
P.I.F. 

Starea tehnică a 
utilajelor si 
cladirilor 

Electroliza III cu 
catod de mercur 

210.000 to lesie sodă 
186.060 to clor gazos 
  44.200 to clor lichid 
  20.000 to hipoclorit 
  56.000 to acid clorhidric 

DeNora Permelec Italia 
P.I.F. 1974 

bună 

Monomer 160.000 to clorură de vinil TOYO Engineering Corp. 
Mitsui&Taotsu P.I.F. 1975 

bună 

PVC I   100.000 to PVC Dow Chemical SUA 
 P.I.F. 1970-I stage; 
Iprochim Bucuresti- II stage 

bună 

PVC II 215.000 to PVC Iprochim Bucuresti 
P.I.F. 1975 

bună 

Oxoalcooli 52.000 to produse oxo: 
octanoli, butanoli 
 
 
 

Tehnologie modernizată 
« OXO » cu catalizatori de 
rhodiu; 
Licentă Davy McKee&Union 
Carbide P.I.F. 1999 

instalatie 
modernizată 

Electroliza cu 
membrană 
schimbătoare de 
ioni 

120.312 to sodă caustică 
106.776 to clor 
    3.000 to hidrogen 
  51.562 to acid clorhidric 
  41.278 to hipoclorit 
  84.347 to clor lichid 

Licentă UHDE- Germania 
P.I.F. 1999 

instalatie nouă 

Soda bloc 50.000 to sodă bloc DeNora Permelec Italia 
P.I.F. 1974 

Bună 
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Denumirea 
instalatiei 

Capacitate 
- tone/an - 

Tehnologie – Licentă 
P.I.F. 

Starea tehnică a 
utilajelor si 
cladirilor 

Instalatia 
sodă fulgi si 
sodă perle 

50.000 to sodă fulgi 
50.000 to soda perle 

SET Italia- P.I.F. 2000 
SET Italia-P.I.F.2004 

instalatie nouă 
 

Solventi clorurati 27.000 to percloretilenă  
 
11.300 to diclorpropan pur 

RHÔNE&PROGIL FRANTA 
P.I.F. 1972 
Proiectare Oltchim, PIF 2001 

bună 
 

instalatie nouă 
Instalatii PPP 10.000 to oxid propilenă 

 
Prin modernizari s-a realizat 
o capacitate de 90.000 to 
de oxid propilenă. 
 
  6.000 to propilen glicol-
capacitate initiala 
Prin modernizari s-a 
realizat, o capacitate de 
9.000 to de propilen glicol 
 
3.000  to polieteri –
capacitate initiala 
Prin modernizari s-a 
realizat, o capacitate de 
90.000 to de polieteri. 
 
10.000 to polieteri rigizi 

Icechim Bucuresti-P.I.F.1977 
 
Proiectare Oltchim pentru 
modernizari 
 
 
 
Iprochim Bucuresti- P.I.F.1978 
Proiectare Oltchim pentru 
modernizari 
 
 
Iprochim Bucuresti- P.I.F.1978 
 
Proiectare Oltchim pentru 
modernizari 
 
 
Proiectare Oltchim si Icechim 
Bucuresti 
 

instalatii 
modernizate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

instalatie nouă 

Incinerare rezidii 39.400 to acid clorhidric 
52.000 to abur 
18.160 to rezidii 

KREBS  Franta 
P.I.F. 2000 

instalatie nouă 
 

Instalatia DOP 44.000 to dioctilftalat BALCKE-DUR Germania 
P.I.F. 2002 

instalatie nouă 

Anhidrida ftalica 16.000 to anhidrida ftalica BALCKE-DUR Germania 
P.I.F. 2004 

instalatie nouă 

Profile PVC 
pentru usi si 
ferestre 

3.000 to/an TECNOPLAST Austria  
PIF 1996 

instalatie nouă 

Panouri 
termoizolante tip 
sandwich 

330.000 mp/an EIP Italia PIF 1997 instalatie nouă 

 
(2.2) Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii: 
 
          Un procent de 60% din instalatiile care functioneaza in cadrul SC Oltchim SA sunt 
noi si au fost puse in functiune in perioada 1999-2006. 
Pentru restul instalatiilor se efectueaza periodic revizii si reparatii capitale astfel incat ele 
sa aibe asigurate toate conditiile de functionare in siguranta, dat fiind specificul de pericol 
deosebit in instalatiile chimice. 
           Daca apreciem la aceste instalatii gradul de uzura in functie de amortizarea 
recuperata, acesta s-ar situa la un nivel de 20,3% calculat ca raport intre amortizarea 
cumulata si valoarea reevaluata a imobilizarilor corporale si necorporale.. 
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Din punct de vedere al starii fizice si al mentinerii in functiune  a acestor instalatii, gradul de 
uzura stabilit conform cartilor tehnice ale echipamentelor si utilajelor este apreciat la un 
nivel de 33-35 %. 
 
(2.3)Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor 
corporale ale societatii: 
 

1.In temeiul Legii nr. 10/2001, au fost depuse la societate un numar de 24 de 
notificari de catre persoane fizice astfel, 

• Un numar de 7 notificari, care vizau terenuri din Stolniceni, au fost 
directionate catre Prefectura Valcea, care le-a redirectionat catre Primaria 
Rm. Valcea, institutie care ne-a comunicat prin adresa nr. 15335/21.06.2006 
ca vor fi solutionate de catre Comisia Locala de Aplicare a Legii Fondului 
Funciar, intrucat cererile au ca obiect terenuri agricole.  

• Un numar de 10 notificari, care vizau terenul de sub Baza FNC din Ladesti au 
fost directionate catre Prefectura Valcea, care le-a redirectionat catre 
Primaria Ladesti. Aceasta institutie ne-a comunicat prin adresa nr. 
1599/04.10.2005 ca, prin dispozitie emisa de Primar, toate notificarile au fost 
respinse in baza art. 8 alin.1 din Legea nr. 10/2001. 

• Un numar de 5 notificari, care vizau terenul detinut de societatea noastra in 
orasul Babeni, punctul „Stejeret”, au fost directionate catre Comisia Locala de 
Aplicare a Legii Fondului Funciar din cadrul Primariei Orasului Babeni in baza 
art. V alin.2 din Titlul I al Legii nr. 247/2005, intrucat Oficiul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara ne-a comunicat ca sunt situate in extravialnul localitatii. 
Aceste notificari au fost depuse sub forma unor simple cereri, fara 
respectarea conditiilor cerute de lege.  

• Un numar de 2 notificari au fost directionate catre Comisia de Aplicare a Legii 
Fondului Funciar din cadrul Primariei Rm. Valcea, in baza art. V alin.2 din 
Titlul I al Legii nr. 247/2005, intrucat terenurile respective sunt situate in zona 
Stolniceni si se incadreaza in prevederile art. 8 alin.1 din Legea nr. 10/2001.  

 
2.Pentru terenul in suprafata de 10.827,68 mp, situat in comuna Barbatesti, satul 
Negrulesti, pentru care S.C. OLTCHIM S.A. detine Certificatul de atestare a 
dreptului de proprietate seria MO, nr. 0489, Prefectul Judetului Valcea a emis un 
numar de 9 ordine de restituire in proprietate catre persoane fizice. Am formulat 
cerere de anulare a acestor ordine, care este pe rolul Judecatoriei Horezu, dosar nr. 
1765/2006. 

 
La data de 31.12.2006 sunt imobilizate, gajate si ipotecate active in valoare de 
497.779.345 lei. 
 
 
III. PIATA  VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C.OLTCHIM S.A. 

 
(3.1) Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare 
emise de societate: 
 Tranzactionarea actiunilor emise de S.C.Oltchim S.A. se face in cadrul Bursei de 
Valori Bucuresti pe baza Deciziei  de inscriere la cota nr. 21 / 26.11.1996, incepand cu 
data  de 18.02.1997. 
 Actiunile societatii sunt cotate la categoria I si volumul tranzactionarii acestora intra 
in calculul indicelui BET si BET-C. 



 In decursul anului 2006 a fost tranzactionat un volum de 59.087.020 actiuni OLT, in 
12.581 tranzactii, cu o valoare de 26.293.076 lei, rezultand un pret mediu anual/actiune de 
0,4450 lei.Pretul maxim inregistrat a fost de 0,5100 lei iar cel minim de 0,3400 lei. 
 Capitalizarea bursiera a societatii la data de 19.12.2006(ultima zi de tranzactionare 
a actiunilor OLT) a fost de 1.691.898.012 lei, respectiv 494.013.669 Euro. 
 

Evolutia pretului de inchidere si a volumului tranzactionat cu actiuni OLT in anul 2006

0,0000

0,1000

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

0,6000

03
.01

.200
6

18
.01

.200
6

01
.02

.200
6

07
.03

.200
6

21
.03

.200
6

04
.04

.200
6

18
.04

.200
6

08
.05

.200
6

22
.05

.200
6

05
.06

.200
6

19
.06

.200
6

04
.07

.200
6

18
.07

.200
6

01
.08

.200
6

18
.08

.200
6

01
.09

.200
6

15
.09

.200
6

02
.10

.200
6

16
.10

.200
6

30
.10

.200
6

13
.11

.200
6

27
.11

.200
6

12
.12

.200
6

data

pr
et

 in
ch

id
er

e

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

nr
.a

ct
iu

ni

Pret de inchidere
 (RON)

Nr. actiuni

 
Evolutia pretului de inchidere al actiunilor OLT comparativ cu indicele BET C, in anul 2006
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La  sfarsitul anului 2006, numarul actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor a fost 
de 44.861, iar structura  actionariatului este urmatoarea: 

 
Actionari Numar actiuni % 

     • Ministerul Economiei si Comertului 3.395.705.177 95,74 
  • Alti actionari persoane fizice si   juridice 151.250.824 4,26 

          Total : 3.546.956.001 100 
 
Valoarea capitalului social subscris si varsat este de 354.695.600,10 lei. 

In temeiul prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 101/06.12.2006 privind 
reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului(AVAS) prin comasarea prin 
absortie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie(OPSPI) pachetul 
majoritar de actiuni detinute de stat a fost transferat din administrarea Ministerului 
Economiei si Comertului in administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului.  

Din data de 18 ianuarie 2007, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
figureaza  in Registrul Actionarilor , cu o cota de 95,74% din capitalul social, in locul 
Ministerului Economiei si Comertului. 

In ceea ce priveste capitalul social sunt importante de amintit doua aspecte: 
• atat valoarea cat si structura acestuia fac in continuare obiectul unui litigiu, 

înregistrat pe rolul  Tribunalului Valcea, referitor la radierea emisiunii de acţiuni rezultate în 
urma majorării de capital aprobată în AGEA din data de 28.11.2003. 

Părţile citate in acest dosar sunt : 
Societatea de Investiţii Financiare Oltenia în calitate de reclamant; 
S.C. Oltchim S.A Rm. Valcea, în calitate de parat; 
Oficiul Registrului Comerţului, în calitate de parat; 
Lindsell Entreprises Limited, în calitate de intervenient; 

 
•promulgarea Legii nr. 30/15.01.2007 pentru aprobarea OUG nr.45/2006 privind 

unele măsuri pentru privatizarea S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea  care dispune explicit 
asupra procedurilor ce urmeaza a fi aplicate in vederea solutionarii situaţiei capitalului 
social al S.C. Oltchim S.A. 

Aşadar, în temeiul prevederilor acestei legi urmează  a fi realizată diminuarea 
capitalului social al societatii la valoarea anterioara datei de 28.11.2003  respectiv de 
32.358.864,10 lei, urmata de o majorare de capital social, prin conversia intregii creante a 
AVAS fata de societate si cu acordarea drepturilor de preferinta pentru actionarii societatii 
existenţi la data intrării în vigoare a legii.Se va acorda actionarilor minoritari dreptul de 
preferinta astfel incat, in interval de 60 de zile de la data publicarii, conform legii, a hotararii 
AGEA sa poata realiza subscrieri, la valoarea nominala a actiunilor, pana la concurenta 
cotelor detinute anterior datei de 28.11.2003.In situatia in care, inauntrul acestei perioade, 
actionarii minoritari nu vor subscrie toate actiunile emise in favoarea lor, actiunile 
nesubscrise vor fi vandute pe piata de capital, la valoarea de piata a acestora, in cadrul 
unei oferte publice, intr-un interval de 60 de zile de la data expirarii perioadei de 
subscriere, in conditiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

  
(3.2) Descrierea politicii societatii cu privire la dividende.Precizarea dividendelor 
cuvenite/platite/acumulate in ultimii trei ani si daca este cazul, a motivelor pentru eventuala 
micsorare a dividendelor pe parcursul ultimilor trei ani: 

In anii 2001, 2002 si 2003, societatea a inregistrat pierdere si nu a acordat 
dividende actionarilor sai. 

Profitul obtinut in perioada 2004-2005 a fost repartizat in vederea acoperirii 
pierderilor inregistrate in anii precedenti. 
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De asemenea, profitul anului 2006 va avea aceeasi  destinatie.  
(3.3) Descrierea oricaror activitati ale societatii de achizitionare a propriilor actiuni: 

Societatea detine un numar de 6.180 actiuni proprii, cu valoarea nominala de 0,1 lei 
fiecare, reprezentand 0,000174% din capitalul social, rezultate in urma regularizarii 
capitalului social ca urmare a subscrierilor din cadrul procesului de privatizare in masa. 
(3.4 )In cazul in care societatea are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a 
actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale; 

Nu este cazul. 
(3.5 ) In cazul in care societatea a emis obigatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea 
modului in care societatea isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori 
mobiliare: 

Nu este cazul. 
  

 
IV.CONDUCEREA SOCIETATII 

 
(4.1.) Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a următoarelor informaţii 
pentru fiecare administrator: 
a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experienţa profesională, funcţia şi vechimea în 
funcţie; 
 

1. ROIBU  CONSTANTIN- presedinte al Consiliului de Administratie; 
 

Varsta 54 ani 
Studii Doctoratul in chimie 

Facultatea-Tehnologia si chimizarea petrolului si gazelor 
Specializarea  - Tehnologia prelucrarii petrolului si petrochimie 

Experienta 
profesionala 

Director productie - Combinatul Chimic Rm. Valcea (05.01.1990-04.12.1990) 
Director uzina pesticide- Combinatul Chimic Rm. Valcea(01.12.1987-05.01.1990 si 
04.12.1990-25.03.1991) 
Sef sectie Pesticide II- Combinatul Chimic Rm. Valcea(01.03.1984-01.12.1987) 
Inginer chimist sectia Pesticide II-Combinatul Chimic Rm. Valcea(14.11.1977-
01.03.1984) 
Inginer chimist-Combinatul „Solventul’ Timinisoara(12.08.1977-14.11.1977) 

Functia actuala Director General S.C. Oltchim S.A. 
Vechimea in 
functia actuala 

16 ani 

 
2. STAN ALEXANDRU- membru al Consiliului de Administratie; 
 

Varsta 25 ani 
Studii Master-Dreptul Afacerilor, Facultatea de Drept Bucuresti 

Facultatea de Drept- Universitatea Al. I. Cuza –Iasi 

Experienta 
profesionala 

administrator -S.C. Tehnoprest S.R.L Roman(2004-2005) 

Functia actuala Consilier personal secretar de stat - Ministerul Economiei si Comertului            
Vechimea in functia 
actuala 

2 ani 
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3. BARBULESCU DAN CRISTIAN- membru al Consiliului de Administratie; 
 

Varsta 39 ani 
Studii Facultatea de Matematica, Universitatea Bucuresti 

Facultatea de Relatii Economice Internationale, ASE Bucuresti 
Curs de consultant de plasament in valori mobiliare 

Experienta 
profesionala 

Director Analiza- SC Vanguard SA(1995-1997) 
Editor principal-Ziarul Bursa(1992-1995)     

Functia actuala Director General SC Bucharest Equity Research Group SA                                
Vechimea in functia 
actuala 

9 ani 

 
4. PASAT GHEORGHE- membru al Consiliului de Administratie; 
 

Varsta 52 ani 
Studii Facultatea de Instalatii pentru Constructii Bucuresti-sectia ingineri 
Experienta 
profesionala 

Director tehnic- S.C. Hardwood S.R.L. Rm. Valcea(2000-2001) 
Director-F.P.S. Filiala Valcea(1997-2000) 
Inginer sef-  I.M.S.A.T S.A. Filiala Valcea(1995-1997) 
Inginer sef- T.I.A.B S.A Filiala Govora(1986-1995) 
Inginer-T.M.U.CH.B Santierul Govora(1980-1986) 

Functia actuala director , S.C. Interinstal S.R.L. Rm. Valcea 
Vechimea in functia 
actuala 

6 ani 

 
5. JIVAN NICOLAE- membru al Consiliului de Administratie; 
 

Varsta 54 ani 
Studii Doctorat la Univ.Politehnica Bucuresti – Stiinte Ingineresti,specialitate 

energetica 
Facultatea de Inginerie Chimica , Timisoara – 1976 – Inginer  

Experienta 
profesionala 

Director, Inginer Sef- Regia  de Apa Rm. Valcea(2000-2003) 
Vicepresedinte- Consiliul  Judetean  Valcea(1996-2000) 
Consilier managerial, director,inginer principal- S.C. Petrom S.A. -sucursala  
Rm. Valcea(1984-1996) 
Ing. Tehnolog- S.C. Oltchim   S.A.  (1976-1984) 

Functia actuala Director-S.C. Allianz Tiriac Asigurari  S. A. sucursala Rm. Valcea 
Vechimea in functia 
actuala 

4 ani 

 
b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă 
persoană datorită careia persoana respectivă a fost numită administrator; 

Nu avem cunostinta de cazuri de intelegeri , acorduri sau legaturi de familie intre 
administratori si  alte persoane datorita carora administratorii au fost numiti in aceasta 
functie. 
c) participarea administratorilor la capitalul societăţii comerciale, la data de 31.12.2006; 
 

 
Nume, prenume 

 
Numar actiuni 

detinute 
% de participare la 

capitalul social 

Barbulescu Dan Cristian 350.001 0,00986 
Roibu Constantin 319.002 0,00899 
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d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale; 

Nu este cazul. 
 
(4.2.) Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale. Pentru 
fiecare, prezentarea următoarelor informatii: 
 
a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă; 
   Durata nedeterminata. 
 
b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o alta 
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii 
executive; 
 

Nu avem cunostinta de cazuri de intelegeri , acorduri sau legaturi de familie intre 
persoanele din conducerea executiva si  alte persoane datorita carora au fost numiti in 
functiile de conducere executiva. 
 
c)Prezentam in cele ce urmeaza conducerea executiva in anul 2006 si  participarea la 
capitalul societăţii : 
 

 
Nume, prenume 

 
Functia 

 
Numar actiuni 

detinute 

% de 
participare 
la capitalul 

social 
Roibu Constantin Director  General 319.002 0,0089 
Vasile Mandica Director Economic 7.002 0,0002 
Balint Gheorghe Director Productie - - 
Proteasa Valentin Director MEA - - 
Florescu Ionica Director Marketing 937 0,0000 
Olaru Nicolae Radu Director Tehnic 17 0,0000 
Barbu Dorel Director Directie Agro - - 
 
 (4.3.) Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau 
proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la 
activitatea acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea 
respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului. 
 

Nu este cazul. 
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V. SITUATIA  FINANCIAR-CONTABILA 
 Intocmirea situatiilor financiare pe anul 2006 s-a facut  in  conformitate  cu  

Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice 
Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministrului 
Finantelor Publice nr.1752/2005, Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si 
completata prin Ordonanta Guvernului nr.61/2001 si Ordinul nr.1775/2006.   

mii lei 
    Indicatori 2004 2005 2006 

 - Active  imobilizate 
 - Active circulante din care: 
            - Stocuri  
            - Creante 
            - Casa si conturi la banci 
 - Datorii 
 - Capitaluri proprii  
 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 

767.941,4
312.843,0
166.213,5
134.788,1
11.838,9

772.405,8
304.717,4

0

772.694,8 
421.301,6 
223.629,7 
179.611,3 
18.058,1 

865.558,8 
323.429,8 

0 

884.060,0
493.256,6
191.463,8
259.393,9
42.396,4

1.040.337,8
332.138,7

0
Cifra de afaceri neta 1.373.995,5 1.442.065,1 1.731.805,2
Venituri totale  din care: 
   -Venituri din exploatare 
   -Venituri financiare 

1.462.129,9
1.408.663,7

53.466,1

1.573.458,1 
1.532.113,2 

41.344,9 

1.810.113,5
1.742.100,9

68.012,6
Cheltuieli totale din care: 
  Cheltuieli de exploatare din care: 
- Cheltuieli cu materii prime si materiale 
consumabile 
             - % in venituri totale  
 - Cheltuieli cu energia electrica si apa  
              -% in venituri totale  
  Cheltuieli de financiare 

1.378.498,7
1.326.301,2

692.247,7

47,34
290.478,3

19,86
52.197,5

1550.815,0 
1.482.028,2 

789.129,6 
 

50,15 
296.186,8 

18,82 
68.786,8 

1.801.334,0
1.722.693,7

956.824,7

52,85
337.928,1

18,66
78.640,3

Rezultatul brut al exercitiului : 
     - din exploatare 
     - financiar 

83.631,1
82.362,6
1.268,6

22.643,1 
50.085,0 

-27.441,8 

8.779,5
19.407,2

-10.627,7
    

ACTIVE IMOBILIZATE 
 

 Evidentierea in contabilitate a activelor imobilizate s-a facut in conformitate cu 
prevederile Legii 15/1994 si OMF 1752/2005. 
 Analizand activele imobilizate la valoarea ramasa neta, se constata o crestere a 
acestora fata de anul precedent cu 111.366.227 lei, de la 772.694.852 lei la 884.060.079 
lei, determinata de: 
 

- achiziti si puneri in functiune de imobilizari corporale si 
necorporale 
- deprecierii activelor prin calculul amortizarii  
- ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate (echipamente 
tehnologice care nu vor mai fi utilizate la Fabrica de Conserve)  
- mijloace fixe casate 
- cresterea imobilizarilor financiare (aport capital social Mentchim, 
DesignRo, Koprom) 

192.698.055 lei
 

-77.087.761 lei
-5.131.618 lei

560.519 lei
333.032 lei

 



S.C. Oltchim S.A. – Raport anual 2006   
    

26

ACTIVE CIRCULANTE 
Comparand valoarea activelor circulante la anul 2006 cu valoarea acestora la 2005 

se constata o crestere a acestora cu 71.955 mii lei, din care: 
-crestere clienti de incasat determinata de cresterea cifrei de 
afaceri 
-alte creante (TVA de rambursat) 
-diminuare stocuri din care: 
              -stocuri produse finite,marfuri 
             -stocuri materii prime,materiale 
             -semifabricate,produse in curs de executie 
             -avansuri furnizori materii prime 
-crestere disponibil in cont 

49.973 mii lei

29.810 mii lei
-32.166 mii lei
-22.264 mii lei
-19.157 mii lei
10.572 mii lei
-1.317 mii lei
24.338 mii lei

  
In conformitate cu prevederile OMF nr. 1752/2005, la sfarsitul anului s-au efectuat 

ajustari pentru deprecierea activelor circulante in valoare de 19.131 mii lei, din care: 
-ajustari pt. deprecierea materiilor prime 
-ajustari pt. deprecierea materialelor consumabile 
-ajustari pentru deprecierea animalelor reprezentand diferenta 
dintre pretul de vanzare si costurile acumulate pentru gainile de 
rasa grea si rasa usoara existente la  31.12.2006 
-ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti, 
         din care: 

• Comert Cereale Bucuresti 
• Loctrans OLTENIA  
• Agroutil Bucuresti 
• Tufon Craiova 

-ajustari pentru depreciere produse finite(Fabrica de Conserve 
Raureni) 

 718 mii lei
 3.893 mii lei

  3.515 mii lei

 6.064 mii lei

1.288 mii lei
597 mii lei
320 mii lei

 1.064 mii lei

4.941 mii lei
  

Pentru clientii incasati, materiile prime consumate si produsele vandute din stocul la 
care s-au efectuat ajustari in anii precedenti, s-au anulat prin inregistrarea in venituri din 
ajustari pentru deprecieri active circulante, astfel : 

 
-ajustari pt. clienti incasati 
-ajustari pt. materii prime, materiale, ambalaje  
-ajustari pentru produse finite vandute 
-ajustari pentru animale vandute sau sacrificate 
    TOTAL 

11.105 mii lei
1.528 mii lei
5.286 mii lei

   3.959 mii lei
21.878 mii lei

 
DATORII TOTALE 
 
Datoriile totale inregistrate la 31 decembrie 2006 sunt in valoare de 1.040.338 mii 

lei, prezentand o crestere cu 174.779 mii lei fata de anul 2005, determinata de : 
 -cresterea datoriei fata de banci ca urmare a contractarii de 
credite noi 
-cresterea avansurilor de la clienti in contul comenzilor   
-cresterea obligatiilor la bugetul de stat datorita nefinalizarii 
compensarilor din TVA 
-cresterea obligatiei fata de AVAS (actualizari majorari 
dividende) 
-cresterea obligatiilor de plata fata de furnizori  

100.805 mii lei

25.990 mii lei 
17.396 mii lei

3.500 mii lei

358 mii lei
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Din totalul datoriilor inregistrate la 31 decembrie 2006 de 1.040.338 mii lei platile 

restante sunt in valoare de  5.854 mii lei  din care: 
 

-dividende de plata alti actionari persoane fizice si juridice  
- furnizori restanti 

125 mii lei
5.729 mii lei

 
CAPITALURI PROPRII 
 
In baza situatiilor financiare intocmite la 31 decembrie 2006, valoarea capitalurilor 

proprii este de  332.139 mii lei, compusa din: 
-capital social 
-rezerve din reevaluare imobilizari corporale 
-rezerve legale 
-alte rezerve 
-pierdere din anii precedenti (2001, 2002, 2003) 
-rezultatul net al exercitiului 
       TOTAL 

354.696 mii lei
487.586 mii lei

6.843 mii lei
12.848 mii lei

-538.200 mii lei
     8.366 mii lei
332.139 mii lei

 
 CREDITE 

 Volumul total al creditelor angajate la 31 decembrie 2006 este de 661.334 mii lei şi 
are următoarea componentă : 
 
        TOTAL CREDITE 
            din care : 
a)credite pe termen scurt 
        -credit de exploatare -BCR (linie credit) 
        -credit de exploatare -Banca Transilvania (linie credit) 
        -credit termen scurt -Eximbank 
        -credite in valuta pentru productie 
                        - 40.807 mii USD 
                                  - BCR Lipscani          30.134 mii USD 
                                  - Banca Transilvania 10.673 mii USD 
                        - 35.944 mii EUR 
                                  - BCR Lipscani            8.270 mii EUR 
                                  - BCR Rm.Valcea      21.759 mii EUR 
                                  - Unicredit Valcea        2.915 mii EUR 
                                  - Bancpost Valcea       3.000 mii EUR 
b)credite pe termen lung 
         -credit intern 
                - 3.648 mii EUR          
         -credit extern 
                -cu garantia statului 
                          - 11.135 mii EUR 
                -fara garantie stat/banca 
                          - 10.098 mii EUR 
         
c)alte imprumuturi -total  
         din care : 
               -credit M. F. preluat de AVAS 

- 60.383 mii USD 
               -leasing si garantii furnizori 

661.334 mii lei

382.308 mii lei
89.020 mii lei
54.961 mii lei
12.000 mii lei

226.327 mii lei

84.141 mii lei
12.336 mii lei

 
71.805 mii lei
37.656 mii lei

34.149 mii lei

191.705 mii lei

190.942 mii lei

763 mii lei
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d) dobanzi credite 3.179 mii lei
 

CIFRA DE AFACERI 
 Cifra de afaceri  inregistrata la data de 31 decembrie 2006 este de 1.731.805 mii 
lei, care in comparatie cu valoarea programata de 1.756.000 mii lei rezultă nerealizare de 
24.195 mii lei. 

Pe subunitati, nivelul realizarii cifrei de afaceri se prezinta astfel :    
Combinatul Chimic 
Avicola 
FNC 
Fabrica de Conserve 
Suinprod 
Divizia Materiale Constructii 

1.637.594 mii lei
16.746 mii lei
 2.217 mii lei

 13.917 mii lei
2.461 mii lei

58.870 mii lei
 Din punct de vedere al continutului economic, vanzarile au urmatoarea structura:    
             -vanzari produse finite                                                        1.632.291 mii lei 
             -vanzari si revanzari de marfuri                                               35.284 mii lei 
    -vanzari diverse (ambalaje, chirii cisterne, prest.servicii)        64.230 mii lei 
  

 VENITURI TOTALE   
 Veniturile realizate in suma de 1.810.114 mii lei, pe subunitati au urmatoarea 
componenta :  
                   -mii lei- 

 Venituri totale, 
 din care 

Venituri din 
exploatare 

Venituri 
financiare 

Combinatul Chimic 1.693.309 1.625.608 67.701
Avicola 18.495 18.470 25
FNC 16.033 16.033 -
Fabrica de Conserve 20.612 20.609 3
Suinprod 1.741 1.741 -
Divizia Materiale Constructii 59.924 59.640 284

TOTAL OLTCHIM 1.810.114 1.742.101 68.013
 
 
a) Veniturile din exploatare de 1.742.101 mii  lei cuprind pe langa volumul total al 

vanzarilor (cifra de afaceri) urmatoarele : 
b)   

-venituri din productia stocata - vanzari din stoc 
-venituri din obtinerea de imobilizari 
  corporale din productie proprie 
-alte venituri din exploatare 

 - 4.924 mii lei

  5.801 mii lei
 9.419 mii lei

 
b) Veniturile financiare de 68.013 mii  lei se compun din : 

-reactualizare disponibil in cont , creante de incasat si 
datorii in valuta 
-diferenta favorabila rambursari credite 
-diferenta favorabila plati furnizori externi  
-diferenta favorabila incasari clienti externi 
-venituri din participatii 
-venituri din dobanzi bancare 
-venituri din sconturi 

43.395 mii lei
10.671 mii lei
6.834 mii lei
5.747 mii lei

515 mii lei
419 mii lei
422 mii lei
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CHELTUIELI TOTALE 

 Cheltuielile totale efectuate in suma de 1.801.334 mii lei, pe subunitati au 
urmatoarea componenta :  
                                          - mii lei- 

 Cheltuieli totale,  
 din care : 

Cheltuieli din 
exploatare 

Cheltuieli 
financiare 

Combinatul Chimic 1.659.602 1.581.141 78.461
Avicola 31.593 31.581 12
FNC 16.204 16.204 -
Fabrica de Conserve 34.513 34.502 11
Suinprod 2.456 2.456 -
Divizia Materiale Constructii 56.966 56.810 156
TOTAL OLTCHIM 1.801.334 1.722.694 78.640

 
 
a) Cheltuielile din exploatare-total:                       1.722.694 mii lei 
 din care: 
- cheltuielile activitatii de baza, din care :  
             -chelt.cu materii prime, materiale, marfuri 
             -chelt.cu energia si apa 
             -chelt.cu amortizari si ajustari 
             -cheltuieli cu personalul 
             -chelt.cu prestatii 
-alte cheltuieli din exploatare: 
             -majorari si penalitati  
             -penalitati furnizori  
            -cheltuieli cu active cedate 
             -cheltuieli sociale 
             -bunuri degradabile si neimputabile 
             -cheltuieli cu impozite si taxe 

1.705.315 mii lei
1.009.296 mii lei
 337.928 mii lei

 82.226 mii lei
 109.627 mii lei
167.169 mii lei
17.378 mii lei
5.074 mii lei

137 mii lei
1.721 mii lei
1.223 mii lei

931 mii lei
4.201 mii lei

 
b) Cheltuielile financiare-total:                                                                78.640 mii lei 
- cheltuieli din diferente de curs - din care: 
             -diferente reactualizare disponibil, creante si datorii in valuta 
             -diferente nefavorabile rambursari credite 
             -diferente nefavorabile plati furnizori 
             -diferente nefavorabile incasari clienti externi 
-cheltuieli cu dobanzi bancare 
-cheltuieli privind sconturile acordate 
-alte cheltuieli financiare 

37.187 mii lei
18.540 mii lei

956 mii lei
2.538 mii lei

 15.153 mii lei
 38.914 mii lei
  2.308 mii lei

231 mii lei
 
  -mii lei- 

Denumire indicator Total Exploatare Financiar 
Venituri 

Cheltuieli 
Profit brut (pierdere) realizat 
Profit brut (pierdere) program 

Diferenta 

1.810.114
1.801.334

8.780
9.600
-820

1.742.101 
1.722.694 

19.407 
27.600 
-8.193 

68.013
78.640

-10.627
-18.000

7.373
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REZULTATUL EXERCITIULUI 
 
In anul 2006 societatea a inregistrat pe total activitate un profit contabil de 8.780 mii  

lei, din care din activitatea de exploatare un profit de 19.407 mii lei iar din activitatea 
financiara o pierdere de 10.627 mii  lei. 
 Profitul contabil a fost repartizat conform O.G.nr. 64/2001 cu privire la repartizarea 

profitului, modificata cu O.M.F. nr. 144/2006 astfel : 
  -rezerve legale         413 mii lei 
  -acoperirea pierderii contabile din anii precedenti       8.367 mii lei 

Activitatea economico-financiara a fost afectata in principal de cresterea 
spectaculoasa a pretului principalelor materii prime utilizate in procesul de fabricatie, 
respectiv etilena si propilena. 
 Astfel datorita cresterii pretului petrolului pe pietele internationale, pretul etilenei a 
crescut cu 17,6% iar pretul propilenei cu 25% fata de anul 2005. 
 In conditiile in care pe piata externa a produselor chimice, pe aceeasi perioada de 
comparatie, pretul de vanzare al produselor fabricate din aceste materii prime au inregistrat 
cresteri mai mici, (pretul la PVC produs din etilena a crescut cu 11% iar pretul la polioli 
produsi din propilena a crescut cu 11%) aceasta crestere a preturilor la materii prime a 
afectat direct profitul societatii. 
 Acesta este motivul pentru care in acest an s-a realizat un profit din activitatea de 
exploatare de 19.407 mii lei, inferior profitului din exploatare realizat in anul 2005 (de 
50.085 mii lei) cu 30.678 mii lei. 
 Urmare a cresterii preturilor la titei, pretul materiilor prime derivate din acesta, 
respectiv etilena si propilena au inregistrat cresteri ale preturilor, astfel: etilena de la 659 
EUR/to in anul 2005 la 775 EUR/to in anul 2006, iar la propilena de la 585 EUR/to. in anul 
2005 la 732 EUR/to. in anul 2006. 
 Cantitatea de etilena consumata de OLTCHIM in anul 2006 a fost de 83.445 to. x 
116 EUR/to (cresterea de pret) determina o influenta nefavorabila de 9,7 milioane EUR. La 
propilena cantitatea consumata in anul 2006 a fost de 120.241 to. x 147 EUR/to (cresterea 
de pret) determina o influenta nefavorabila de 17,7 milioane EUR. 
 Din diferenta de pret la cele doua materii prime rezulta o influenta nefavorabila de  
27,4 milioane EUR, respectiv 96.722 mii lei.    
 In activitatea financiara, stabilitatea monedei nationale inregistrata in anul 2006 in 
raport cu principalele valute (EUR si USD) au influentat in mod favorabil activitatea 
financiara a societatii, reducandu-se pierderea din aceasta activitate la 10.627 mii lei 
comparativ cu anul 2005 cand s-a inregistrat o pierdere de 27.442 mii lei.    
 Aceste cauze au condus la inregistrarea de catre companie a unui profit total de 

8.780 mii lei, care este mai mic cu 13.863 mii lei fata de profitul total inregistrat in anul 2005 
de 22.643 mii lei. 

Totusi, in anul 2006, S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea a obtinut faţă de anul 2005 
rezultate mai bune la o serie de indicatori economico-financiari, astfel: 

- valoarea producţiei exportate a crescut cu 25,9% respectiv cu 91.370 mii USD, de 
la 352.821 mii USD total vânzări la export în anul 2005 la 444.191 mii USD total vânzări la 
export în anul 2006. 

- si-a mărit capacităţile de producţie şi a crescut producţia fizică faţă de anul anterior 
la: Instalaţia de propenoxid cu 11.112 to., Instalaţia de polioli-polieteri cu 4.935 to.si 
Instalaţia de PVC cu 16.495 to. Acest lucru a condus la creşterea cifrei de afaceri cu 20 % 
respectiv cu 289.740 mii. lei, de la 1.442.065 mii lei în anul 2005 la 1.731.805 mii lei, în 
anul 2006.  

-s-a redus numărul mediu de personal cu 384 persoane, de la 5.432 la 5.048. 



-societatea şi-a respectat toate graficele de eşalonare încheiate cu principalii 
furnizori (S.N.P. PETROM S.A.- Suc. Arpechim Piteşti si Petrobrazi).  

 Principalii indicatori economico-financiari la 31 decembrie 2006: 

  1. Lichiditatea generala = =
curenteDatorii

circulanteActive
_

_ 63,0
_954.415.780
_670.256.493

=
lei
lei

 

Valoarea acestui indicator indica faptul ca activele circulante acopera doar 63% din 
datoriile curente, fapt ce reflecta o lipsa a capitalului de lucru ca efect al decapitalizarii 
societatii in perioada 2001-2003 cand s-au inregistrat pierderi . 

Comparativ cu anul 2005 acest indicator a inregistrat o evolutie descendenta cand 
activele circulante acopereau 67% din datoriile curente . 

2.Durata de plata a obligatiilor fata de furnizori  
 

zilezilex
lei

leizilex
afacerideCifra

furnizoridefataDatorii 61,49365
_193.805.731.1

_251.405.235365
__

___
===

 
 
Comparativ cu anul 2005, cand durata de plata a obligatiilor fata de furnizori era 

59,67 de zile, in anul 2006 acest indicator s-a imbunatatit . 
3.Durata medie de recuperare a creantelor  

 
=zilex

afacerideCifra
incasatdeClienti _365

__
__

 
zilex

lei
lei 27,44365

_193.805.731.1
_733.084.210

=
  

     
Durata medie de recuperare a creantelor a crescut  fata de realizarile anului 

precedent, de la 40,53 zile in anul 2005 la 44,27 de zile in anul 2006. 
 
Situatia fluxurilor de trezorerie ale societatii este urmatoarea: 

                                                                        lei 
 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 

 Profit brut  83.631.140 22.643.128 8.779.523
Amortizare  si provizioane 66.789.788 73.516.374 80.012.293
Profit aferent vanzarii de mijloace fixe -821.231 -2.401.999 773.137
Venituri din dobanzi -341.924 -99.475 -419.273
Impozit pe profit 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 20.660.805 27.638.378 38.913.759
Profit inaintea modificarilor capitalului 
circulant 169.918.578 121.296.406 128.059.439

  
Crestere stocuri -34.959.069 -60.291.946 29.871.674
Diminuare/(crestere)  clienti si alte creante -6.128.472 -42.177.268 -73.555.192
(Diminuare) /crestere furnizori si alte 
datorii 28.233.716 -1.988.915 72.016.897
Modificari ale capitalului circulant -12.853.825 -104.458.129 28.333.379
  
Dobanzi platite -21.265.625 -27.672.785 -37.901.458
Impozit pe profit platit 0 0 0
  
A.Flux de numerar din activitatea de 
exploatare 136.141.052 -10.834.508 118.491.360

Dobanzi incasate 341.924 99.475 419.273
Achizitii de imobilizari corporale -64.716.669 -96.078.290 -194.216.629
Achizitii de imobilizari necorporale -301.702 -1.401.697 -762.909
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 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 

Achizitii de imobilizari financiare -338.213 482.877 -333.032
Incasari din vanzarea imobilizarilor 3.096.415 7.750.705 947.827
B.Flux de numerar din activitatea de 
investitii -62.260.169 -89.146.930 -193.945.470

Variatia creditelor pe termen scurt -16.581.733 49.620.359 -47.024.399
Variatia creditelor pe termen lung -38.832.732 -26.485.657 11.725.682
  
C.Flux de numerar din activitatea de 
finantare -55.414.918 23.126.522 -35.298.717

Numerar la inceput de an -148.921.412 -130.455.447 -207.302.183
Flux de numerar –total(A+B+C) 18.465.965 -76.846.736 -110.752.827
Numerar la finele perioadei -130.455.447 -207.302.183 -318.055.010

Fluxul de numerar din activitati de exploatare(FAE) a cunoscut valori de peste 100 
milioane lei in 2004 si 2006 si o valoare negativa in 2005. Nivelul maxim de peste 136 
milioane lei in 2004 este reflectarea profitului net de peste 83 milioane lei, in conditiile in 
care capitalul circulant a cunoscut variatii destul de mici fata de anul anterior. Valoarea din 
2005 a fost influentata de mai multi factori, printre care: scaderea profitului de la 83 la 22 
milioane lei, cresterea stocurilor si a creantelor cauzata de un context de piata nefavorabil 
indeosebi pe piata internationala . Fluxul din exploatare a revenit la o valoare de 118 
milioane lei in 2006, aceasta bazandu-se pe scaderea stocurilor cu 30 milioane lei si 
cresterea datoriilor comerciale curente cu 72 milioane lei determinate de cresterea cifrei de 
afaceri . 

Fluxul de numerar din activitati de investitii(FAI) a cunoscut un trend ascendent in 
perioada analizata, de la 62,26 milioane lei in 2004, la 89,24 milioane lei in 2005 si 193,9 
milioane lei in 2006. Sursele de finantare a acestor investitii au fost atat numerarul generat 
din exploatare cat si sursele atrase. 

Fluxul de numerar din activitati de finantare(FAF) a avut o evolutie inversa celui de 
exploatare, in sensul ca in anii 2004 si 2006 au fost rambursate credite, utilizand plusul de 
numerar rezultat din exploatare, iar in 2005 au existat intrari de credite, care au compensat 
deficitul de numerar. 

Trezoreria neta a societatiii se mentine la o valoare negativa (-318 milioane lei la 
sfarsitul anului 2006), ca efect al insuficientei capitalurilor proprii pentru finantarea activitatii 
curente si a programului de investitii necesar pentru dezvoltarea capacitatilor de productie 
si adaptare la cerintele de mediu. 
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VI. ANEXE 
a) copia Hotararii AGEA nr.6/04.08.2006 prin care a fost aprobata modificarea prin act 

aditional  a Actului constitutiv al societatii  ; 
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 b)contractele importante incheiate de societate in anul raportat; 
 c)actele de demisie/demitere, daca au existat astfel de situatii in randul membrilor 
administratiei, conducerii executive, cenzorilor: 

Nu este cazul. 
 d)tranzactii cu parti afiliate (societatile controlate de S.C. Oltchim S.A.): 
Acestea s-au desfăşurat pe parcursul derulării normale a activităţii societăţii. 
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Natura relaţiilor cu părţile afiliate cu care Oltchim a efectuat tranzacţii semnificative 
sunt detaliate mai jos. Preţurile la care s-au realizat tranzacţiile au fost cele stabilite 
pe piaţă, pe baze comerciale. 
 Următoarele tranzacţii cu părţi afiliate au avut loc în cursul anului: 
 

        
              Persoana afiliata 

Total 
livrat(lei) 

Total 
aprovizionat(lei)

DESIGNRO 121.455 4.081.594
PROTECTCHIM 3.438.644 24.997.911
OLTGROUP PVC SRL 9.461.179 1.482.986
OLTQUINO SA 9.632 283.920
MENTCHIM SA 11.486.332 38.931.354
OLTCHIM GmbH 98.424.822 256.885
SISTEMPLAST SA 0 265.501
TOTAL 122.942.064 69.760.151

 
e)S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea a derulat activitati comerciale cu persoane afiliate (cu 
societati care se afla sub un control comun), astfel:  
 

        
              Persoana afiliata 

Total 
livrat(lei) 

Total 
aprovizionat(lei)

SC PETROM SUC. ARPECHIM 7.785.998,16 450.928.128,62
SC PETROM SUC. PETROBRAZI 2.886.688,60 78.996.401,68
DISTRIGAZ SUD SUC. VALCEA - 45.334.386,18
SNS Bucuresti-SUC.EXPLOATAREA MINIERA VALCEA 248.891,87 9.874.025,96
OIL TERMINAL CONSTANTA - 4.754.446,33
INCDCP ICECHIM BUCURESTI 31.100,09 382.880,12
INCD ECOIND BUCURESTI 2.229,62 208.207,76
ICPE ACTEL BUCURESTI - 79.714,20
FORMENERG SA BUCURESTI - 61.621,50
IPCUP PLOIESTI - 11.011,41
IPROCHIM BUCURESTI - 7.505,33
DAEWOO AUTOMOBILE CRAIOVA - 2.464,68
RAAN  ROMAG  DR.TURNU SEVERIN 6.889.870,91 -
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA 927.820,51 -
COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA 802.454,51 -
COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - ISALNITA 663.438,65 -
COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA 1.059.132,29 -

TOTAL 21.297.625,21 
 

590.640.793,77

 
      
 
 Presedinte al Consiliului de Administratie,                    Director Economic, 
      Director General,           Vasile Mandica 
      Roibu   Constantin                                     


