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 Ca raspuns la adresa d-voastra nr.13387/11.08.2008 prin care ne solicitati punctul de 

vedere in ceea ce priveste aspectele mentionate in cadrul raportului de audit aferent anului 

2007 ce au dus la exprimarea unei opinii cu rezerve precizam urmatoarele : 

 

 1. In Nota 6 « Principii, politici si metode contabile » se afirma  ca situatiile financiare 

ale societatii sunt intocmite in conformitate cu OMFP nr.1752/2005 pentru ca aceasta este 

realitatea si acesta este referentiarul contabil aplicabil SC CARBOCHIM SA pentru anul 

2007. 

Procedura scrisa privind politicile contabile este in curs de modificare si va fi distribuita in 

cadrul societatii. 

 

 2. In Nota 6 se prevede ca mijloacele fixe din categoria « Instalatii tehnice, masini, 

utilaje si mobilier » se evalueaza din 3 in 3 ani de catre specialisti din cadrul serviciului  

mecano-energetic, pragul de semnificatie pentru inregistrarea in contabilitate fiind de 10%. 

Asa cum s-a prezentat si in Raportul de Gestiune al Administratorilor la  31.12.2007, la 

aceasta categorie de mijloace fixe s-a decis ca nu este necesara reevaluarea specializata 

deoarece, in urma unui studiu de piata realizat de serviciul mecano-energetic pentru 

principalele utilaje ale liniilor tehnologice a rezultat ca pretul de piata ajustat cu uzura 

efectiva a utilajelor este similar cu valoarea neta din evidentele societatii, in limita marjei de 

10%. 

 

 3. La inventarierea stocurilor de materii prime si materiale, unde auditorul financiar 

mentioneaza in raport ca « nu ne-am putut face o opinie curata in legatura cu situatia faptica a 

unora din stocurile fizice care ar fi trebuit cantarite sau stabilite folosind formule de calcul, 

din cauza neasigurarii conditiilor prevazute de OMFP nr.1753/2004 » mentionam ca exista 

unele materii prime si materiale la care efectuarea inventarierii conform legii este foarte 

dificil de realizat datorita conditiilor specifice de desfasurare a activitatii intr-o firma mare 

producatoare de abrazive, datorita, in principal, urmatoarelor aspecte:  

 - la sectia Corpuri Abrazive aprovizionarea cu granule abrazive se face in big-bag-uri 

de rafie de 1.000 kg fiecare, depozitarea acestora facandu-se intr-un depozit situat la etajul 1 

al sectiei, alimentarea sectiei de productie fiind facuta prin niste silozuri inalte de 6 m, avand 

capacitati de 3.500 kg sau de 5.000 kg fiecare. Gura de alimentare a silozurilor se afla in 

depozitul de la etajul 1, iar eliberarea materiei prime in consum se face la parter in cadrul 

sectiei printr-o gura de golire dotata cu o clapeta. In cadrul acestei sectii exista un numar de 

aproximativ 94 de silozuri, in fiecare depozitandu-se cate un tip de granula abraziva. Pentru 

desfasurarea in bune conditii a activitatii de productie aceste silozuri trebuie sa fie in 

permanenta aprovizionate cu materie prima. Se poate face o inventariere exacta a stocurilor 

de granule aflate in depozit in big-bag-uri, dar pentru a se proceda la cantarirea granulelor din 



silozuri ar trebui intrerupta activitatea de productie pentru cel putin 2 saptamani, timp in care 

sa se goleasca complet aceste silozuri, sa se cantareasca materia prima, sa se transporte din 

nou la etaj in depozit pentru a se reumple silozurile. Aceasta ar insemna pentru societate 

pierderi echivalente cu productia pe cel putin 2 saptamani, precum si implicatiile neonorarii 

unor comenzi catre clienti, poate chiar pierderea unora dintre ei, cheltuieli cu personalul care 

ar trebui sa participe la aceste operatii de inventariere, cheltuieli cu combustibilul pentru 

motostivuitoarele cu care ar trebui facute aceste manevre, precum si cheltuielile fixe ale 

sectiei si cheltuielile generale de administrare ale societatii din aceasta perioada de stagnare a 

productiei. Toate acestea in conditiile in care, avand in vedere experienta de zeci de ani a 

personalului sectiei acesta poate aproxima cu o eroare de maxim 1% cantitatile aflate in 

aceste silozuri. 

 - la sectia Abrazivi pe Suport depozitarea granulelor abrazive se face in niste 

containere metalice a caror greutate este cunoscuta. Aici inventarierea granulelor abrazive se 

poate face si mai exact, fara a se proceda la cantarirea tuturor cantitatilor de granule abrazive. 

Mentionam ca este vorba de zeci de tone de granule abrazive. 

 - o alta materie prima de baza la care inventarierea este dificila o reprezinta insertiile 

din fibra de sticla de diverse dimensiuni si compozitii care au o grosime de aproximativ 1-2 

mm si chiar sub 1 mm. Aprovizionarea lor se face in cutii de cateva mii de bucati (3.000, 

4.000 bucati), separate de o folie pentru protectia lor. Si aici se face o inventariere exacta a 

cutiilor intacte, probleme fiind la cutiile deschise din fiecare sortotipodimensiune. Numararea 

insertiilor din aceste cutii este o operatiune foarte anevoioasa si in plus poate duce la 

degradarea acestor insertii, fapt care implica probleme calitative.  

 Avand in vedere cele expuse mai sus s-a considerat ca eventualele diferente de 

inventar datorate efectuarii inventarierii prin aproximare la unele materii prime, unde este 

dificila numararea sau cantarirea exacta, ar aduce societatii prejudicii mult mai mici decat 

oprirea productiei celor doua sectii pentru cel putin doua sptamani in vederea realizarii unei 

inventarieri exacte conform literei legii. 

 Facem aici mentiunea ca suntem cei mai interesati in a avea niste stocuri cat mai 

exacte si in acest scop, lunar, se intocmeste un bilant (materii prime si materiale intrate pe 

fluxul de fabricatie in timpul lunii, materii prime si materiale consumate in timpul lunii si 

materii prime si materiale ramase in stoc la sfarsitul lunii), ceea ce presupune inventarierea 

lunara a materiilor prime si materialelor, monitorizandu-se astfel cu acuratete modul de 

utilizare a acestora. Vom analiza posibilitatea de elaborare a unei proceduri interne de 

inventariere a acestor stocuri speciale, care sa satisfaca cerintele imperative ale legii si 

totodata sa nu afecteze activitatea curenta a societatii.  

 4. Referitor la organizarea activitatii de audit intern va informam am depus la AJOFM 

Cluj inca din luna mai 2008 oferta de loc de munca  pentru angajarea unui auditor intern cu 

norma intreaga, pe perioada nedeterminata si am dat anunt intr-un ziar local, dar pana in acest 

moment nu s-a prezentat in vederea angajarii cu carte de munca nici o persoana cu calificarea 

necesara interesata de acest post. Vom da din nou anunt in presa locala pentru angajarea unui 

auditor intern cu carte de munca sau pentru colaborare in baza unui contract de prestari 

servicii si speram ca in cel mai scurt timp aceasta problema sa fie rezolvata. 

 

 

 Cu stima, 
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