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RAPORT 
 
 Pentru întocmirea acestui raport au fost utilizate date şi informaţii din: 

- Rapoartele de audit intern întocmite în anul 2007 pentru misiunile 
desfăşurate conform Planului anual de audit intern; 

- Situaţiile financiare anuale la 31.12.2007 compuse din: 
  a. Bilanţul contabil; 
  b. Contul de profit si pierdere; 
  c. Situaţia modificării capitalului propriu; 
  d. Situaţia fluxurilor de trezorerie; 
  e. Politici contabile şi note explicative. 

- Raportul administratorilor; 
- Raportul de audit financiar. 

 De asemenea, au fost utilizate informaţii şi din evaluarea unei părţi 
semnificative a sistemului de controale interne implementate de către 
managementul societăţii pentru întocmirea situaţiilor financiare care să acopere în 
limite rezonabile apariţia fraudei şi a erorii.   
  

I. POZITIA FINANCIARA A S.C. OLTCHIM S.A. 
             LEI 
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SOLD LA: DENUMIREA INDICATORULUI 
01/01/2007 31/12/2007 

A 1 2 
A. ACTIVE IMOBILIZATE 884,060,079 1,095,016,853
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 5,616,637 3,878,853
II. IMOBILIZARI CORPORALE 868,804,199 1,057,320,741
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 9,639,243 33,817,259
B. ACTIVE CIRCULANTE 493,256,670 554,156,881
I. STOCURI 191,463,806 258,752,414
II. CREANTE  259,393,949 285,312,548
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 2,420 2,420
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 42,396,495 10,089,499
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C. CHELTUIELI IN AVANS  655,954 267,746
D. DATORII 
sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 780,415,952 971,113,644
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE 
NETE  -286,609,627 -416,689,017
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE  597,450,452 678,327,836
G. DATORII 
sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 259,921,845 653,557,844
H. PROVIZIOANE  0 29,851,465
I. VENITURI IN AVANS 5,496,125 12,211,253
J. CAPITAL SI REZERVE     
   I. CAPITAL  354,695,600 32,358,864
   II. PRIME DE CAPITAL  0 0
   III. REZERVE DIN REEVALUARE  487,586,188 551,445,330
   IV. REZERVE 19,690,468 24,630,472
   V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)    
                    Sold C (ct.117) 0 0
                    Sold D (ct.117) 538,199,795 529,833,475
   VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR     
                    Sold C (ct.121) 8,779,523 0
                    Sold D (ct.121) 0 95,893,917
      Repartizarea profitului (ct.129) 413,203 0
      CAPITALURI PROPRII –TOTAL  332,138,781 -17,292,726
      CAPITALURI – TOTAL  332,138,781 -17,292,726

 
 Societatea înregistrează la 31.12.2007 un activ net negativ / total capitaluri 
negative în sumă de (17,292,726) lei. 
 Referitor la situaţia patrimonială a societăţii facem următoarele precizări: 
1. Activele imobilizate au fost reevaluate de către un evaluator autorizat iar 
evidenţierea în contabilitate s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii 15 / 
1994 şi a OMFP 1752 / 2005 cu modificările şi completările ulterioare. 
2. Activele imobilizate la valoarea rămasă netă cresc la finele anului 2007 faţă de 
anul precedent cu suma de 210.957 mii lei datorită în principal achiziţiilor şi 
punerilor în funcţiune de imobilizări corporale şi necorporale. 
3. Activele circulante cresc faţă de anul precedent cu suma de 60.900 mii lei 
aceasta datorându-se în principal creşterii stocurilor de produse finite.  
4. Societatea a efectuat ajustări pentru deprecierea activelor circulante în 
conformitate cu prevederile OMFP 1752/2005 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
5. Datoriile totale ale societăţii înregistrate la finele anului 2007 cresc faţă de anul 
precedent, în principal datorită creşterii obligaţiilor faţă de AVAS. Aceste aspecte 
sunt prezentate în Raportul administratorilor cu ocazia analizei datoriilor societăţii. 
6. Capitalurile totale ale societăţii înregistrează o sumă negativă de (17,292,726) 
lei datorată în principal pierderilor înregistrate de societate în anii 2001, 2002, 
2003 şi 2007.  
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7. Creditele angajate de societate la 31.12.2007 sunt în sumă de 1.022.490 mii lei 
din care ponderea este deţinută de: 
 - credite pe termen scurt (416,627 mii lei); 
 - datoria înregistrată faţă de AVAS (508,485 mii lei) reprezentând plăţile efectuate 
de către Ministerul Finanţelor la creditele garantate de stat. 
8. Inventarierea  anuală a patrimoniului societăţii s-a dispus prin decizia nr. 583 
din data de 14.08.2007. În opinia auditorilor interni procedurile (instrucţiunile) 
privind modul de efectuare a inventarierii patrimoniului societăţii, inclusiv de 
valorificare a rezultatelor acesteia, acoperă în limite rezonabile riscurile de 
pierdere a unor valori materiale. 

 
II. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 

REALIZĂRI ÎN PERIOADA DE 
RAPORTARE 

DENUMIREA INDICATORULUI 

12/31/2006 12/31/2007 
A 1 2 

CIFRA DE AFACERI NETĂ  1,731,805,193 1,749,871,975
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 1,742,100,936 1,875,094,922
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 1,722,693,746 1,867,709,442
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE    
     - Profit 19,407,190 7,385,480
     - Pierdere 0 0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL  68,012,608 83,894,339
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL  78,640,275 187,173,736
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA  
 - Profit  0 0
 - Pierdere 10,627,667 103,279,397
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA    
 - Profit  8,779,523 0
 - Pierdere  0 95,893,917
VENITURI TOTALE  1,810,113,544 1,958,989,261
CHELTUIELI TOTALE  1,801,334,021 2,054,883,178
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA    
  - Profit  8,779,523 0
  - Pierdere  0 95,893,917
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI 
FINANCIAR     
 - Profit  8,779,523 0
 - Pierdere  0 95,893,917

 
 Societatea înregistrează pe total activitate a anului 2007 o pierdere de -95.893 
mii lei. Această situaţie se datorează pierderii din activitatea financiară în sumă de 
103.279 mii lei, în condiţiile realizării  unui profit de 7.386 mii lei din activitatea de 
exploatare. 

Rezultatul operaţiunilor S.C. OLTCHIM S.A. a fost afectat de unele evenimente 
cum ar fi: 
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 1. explozie urmată de un incendiu la Instalaţia de polioli-polieteri din cadrul Secţiei 
propenoxid polioli care a determinat oprirea instalaţiei pentru o perioadă de peste 20 de 
zile, înregistrându-se pierderi de producţie considerabile şi cheltuieli pentru refacerea şi 
repunerea în funcţiune a instalaţiei. 

2. şoc de tensiune în sistemul energetic naţional – Staţia Râureni – care a condus 
la intratrea în regim de avarie a societăţii. 

3. diminuarea capitalului social al OLTCHIM cu creanţa AVAS în sumă de 
95.284.145,58 USD, datorită unei hotărâri judecătoreşti definitive. Cu această ocazie 
AVAS a calculat dobânzi şi deşi acestea au fost contestate societatea a fost obligată să 
creeze provizioane. 

4. în cursul anului 2007 s-au înregistrat creşteri ale cursului de schimb EURO, 
precum şi creşteri ale preţurilor materiilor prime.  
 
III. CONCLUZII 
 
Având în vedere următoarele: 
- situaţiile financiare neconsolidate ale S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea pentru 
exerciţiul 2007, au fost întocmite în toate aspectele semnificative, în conformitate 
cu OMFP 1752 / 2005 cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum reiese din 
opinia auditorului financiar, cu excepţia efectelor unor posibile ajustări, 
- managementul societăţii a implementat un sistem de controale interne care să 
facă posibilă detectarea în limite rezonabile a neconformităţilor care pot denatura 
reflectarea poziţiei financiare a societăţii şi a rezultatelor activităţii acesteia în 
situaţiile financiare,  
propunem descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru 
perioada 01.01.2007-31.12.2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDONATOR COMPARTIMENT AUDIT INTERN, 
EC. STĂVĂROIU Petre 


