
Ianuarie 2016 
STRADA UZINEI NR.1,  240050, RAMNICU VALCEA , ROMANIA 

TEL : 0040 250 701200, FAX  : 0040 250 735030 / 736188 

E-mail: oltchim@oltchim.ro  



Materii Prime. Portofoliu de produse  

Materii prime Instalaţie Produse 

Electricitate  

Sare 
UZINA CLOROSODICE 

 
Sodă caustică 
Acid clorhidric 

Clor lichid 
Hipoclorit de sodiu 

Hidrogen 
 

Propilenă 

Ortoxilen 
UZINA CHIMICĂ I 

Oxo-alcooli 
Anhidridă ftalică 

 

Dioctilftalat 

Propilenă 

Etilenoxid 

Clor 

Lapte de var 

UZINA CHIMICĂ II 

 
Propenoxid 

Propilenglicol 
 

Polioli 
 

Etilenă 

Clori 
UZINA PVC 

Clorură de vinil 
 

PVC 

Benzină nafta 

Fracţie C4  

UZINA 
PETROCHIMICĂ 

BRADU 

 
Etilenă 

Propilenă 
Polietilenă 
Etilenoxid 
Aromatice 

 



Vânzări principalele grupe de produse - 2015 
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Produs Cantitate (to) Valoare (Euro) 
Polioli 71.770 105.709.486 
Soda caustica 92.807 28.532.478 
Oxo-alcooli 21.465 17.605.541 



Repartizare vânzări pe principalele produse - 2015 

Produs 
Export  
(Euro) 

Intern) 
 (Euro) 

Total 2015 
(Euro) 

Polioli 83.320.772 22.388.714 105.709.486 
Soda caustică 19.289.926 9.242.552 28.532.478 
Oxo-alcooli 17.536.872 68.669 17.605.541 

Export  
79% 

Intern 
21% 

Polioli 
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Situaţia Financiară-Preliminat an 2015 

4,4450 4,4450  -mii euro-

Nr. 

Crt.
Indicatori

Implementare plan de 

reorganizare si alte 

venituri/cheltuieli care 

nu sunt aferente 

activitatii curente

Activitate 

curenta
TOTAL AN

0 1 2 3 4 = 2 + 3

1 Cifra de afaceri 1.249 167.017 168.266
2 Venituri totale 538.283 171.170 709.453

 -venituri din exploatare 538.283 170.195 708.478
 -venituri financiare 975 975

3 Cheltuieli totale 3.638 179.326 182.964
 -cheltuieli din exploatare 3.638 177.626 181.264
 -cheltuieli financiare, din care: 1.700 1.700

 -dobanzi 482 482
4 Rezultat brut 534.645 -8.156 526.489

 -rezultat din exploatare, din care: 534.645 -7.431 527.214
               - cheltuiala amortizare -17.067 -17.067 
 -rezultat financiar -725 -725 

5 Impozit pe profit 7.273 7.273
6 Rezultat net 519.215

7
EBITDA (rezultat din exploatare 

- amortizare)
9.636



Situaţia Financiară-Activitatea curentă 2013 - 2015 

 -mii euro-

Nr. 

Crt.
Indicatori

Realizat an 

2013

Realizat an 

2014

Preliminat an 

2015

0 1 2 3 4

1 Cifra de afaceri 112.685 141.190 167.017
2 Venituri totale 123.597 147.305 171.170

 -venituri din exploatare 112.653 146.679 170.195
 -venituri financiare 10.944 626 975

3 Cheltuieli totale 196.031 190.121 179.326
 -cheltuieli din exploatare 183.358 187.305 177.626
 -cheltuieli financiare, din care: 12.672 2.816 1.700

 -dobanzi 8.688 1.772 482
4 Rezultat brut -72.434 -42.816 -8.156 

 -rezultat din exploatare, din care: -70.705 -40.626 -7.431 
               - cheltuiala amortizare -24.507 -31.497 -17.067 
 -rezultat financiar -1.728 -2.190 -725 

5
EBITDA (rezultat din exploatare 

- amortizare)
-46.198 -9.128 9.636



Situaţia Financiară-Indicatori activitatea curentă (1) 

OLTCHIM a înregistrat cel mai bun indicator EBITDA din 2008 până în prezent 
 

După intrarea în insolvenţă, societatea şi-a reluat activitatea de la zero, intrând într-un amplu proces de 

restructurare care a presupus ca principale direcţii: 

 - recâstigarea încrederii partenerilor, majoritar externi, pentru a dovedi că societatea este capabilă să 

livreze produse constant, la termene şi în condiţiile solicitate de aceştia. 

 - reducerea drastică a cheltuielilor pentru eficientizarea societăţii. 
 

În anul 2015 societatea a înregistrat cele mai bune rezultate economico-financiare de la intrarea în insolvenţă şi 

cel mai bun rezultat economico-financiar operaţional al indicatorului EBITDA din anul 2008 până în prezent (cele 

mai bune rezultate în ultimii 8 ani). 
 

Astfel, rezultatele economico – financiare preliminate de OLTCHIM pentru  anul 2015 se prezintă după cum urmează, 

confirmând eficacitatea măsurilor implementate după intrarea în procedura insolvenţei: 

 - cifra de afaceri de 167 milioane euro, mai mare cu 26 milioane euro respectiv 18% fata de anul 2014 şi 

cu 54 milioane euro, respectiv 48% mai mare faţă de anul 2013; 

 - cumulat, rezultatul operaţional din activitatea curentă (EBITDA) este de +9,6 milioane euro comparativ 

cu perioada 2010 - 2014 când a avut valori negative.  

  



Situaţia Financiară-Indicatori activitatea curentă (2) 

OLTCHIM  a realizat un profit de 3 milioane euro din activitatea operaţională, 

exceptând cheltuielile de conservare a instalaţiilor nefuncţionale 
 
 

Rezultatul total brut din activitatea curentă a societăţii în anul 2015 este de – 8,2 milioane euro care reprezintă o 

îmbunătăţire cu 34,6 milioane euro faţă de anul 2014 şi cu 64,2 milioane euro faţă de anul 2013. 

 

Rezultatul brut total de -8,2 milioane euro, este format din: 

 +3,0 milioane euro profit total obţinut din activitatea instalaţiilor care funcţionează; 

 -11,2 milioane euro pierdere determinată de cheltuielile de conservare a instalaţiilor nefuncţionale de 

pe Platformele de la Bradu şi de la Vâlcea, plus cheltuielile cu plăţile compensatorii aferente disponibilizării de 

personal finalizate în luna decembrie 2015 precum şi alte costuri financiar bancare calculate până la data aprobării 

Planului de reorganizare. 

 

Creșterea cifrei de afaceri a fost determinată de creșterea cantitativă a vânzărilor la principalele produse fabricate. 

Astfel, la polioli - polieteri vânzările cantitative au crescut cu 20% față de anul trecut, iar vânzările de produse 

clorosodice au înregistrat o creștere cu 3%.  
 

Societatea valorifică peste 75% din cifra de afaceri la export și pe piața intracomunitară. 



Situaţia Financiară-Investiţii şi reparaţii majore 

În anul 2015, Oltchim a efectuat lucrări de investiții și reparații majore pentru a asigura funcționarea instalațiilor de 

producție în condiții de siguranță și eficiență. Valoarea acestora a fost de 3,8 milioane euro, realizate numai din 

surse proprii: 

 √ 1,8 milioane euro pentru reabilitarea a două electrolizoare la instalația Electroliză cu membrană,  din 

care unul a fost reabilitat în luna septembrie 2015;  

 √ 0,6 milioane euro pentru reparații capitale la vagoanele cisternă în care se aprovizionează principalele 

materii prime și se comercializează produsele finite; 

 √ 0,6 milioane euro plata a două tranşe pentru achiziţionarea catalizatorului de hidrogen la instalaţia 

Oxo – alcooli; 

 √ 0,5 milioane euro pentru reparația capitală la cuptorul de ardere var efectuată în prima parte a anului 

în cadrul instalației Propenoxid;  

 √ 0,3 milioane euro investiţii în alte obiective respectiv, în principal achiziționarea unui schimbător de 

caldură la Instalația Propenoxid. 

 

La principala instalaţie tehnologică de Electroliză cu membrană sunt reabilitate 4 electrolizoare dintr-un total de 7, 

următoarele 3 urmând a fi reabilitate în anul 2016, investiţia fiind estimată la 2,4 milioane euro. 



Activitatea de producţie 

S-au făcut permanent eforturi pentru eficientizarea activității de producţie, reducerea cheltuielilor și asigurarea 

lichidităților necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității curente, inclusiv prin efectuarea reabilitărilor 

care se impun pentru funcționarea instalațiilor de producție în condiții de siguranță și eficiență.  

 

Gradul de utilizare a capacităţilor de productie este in prezent la un nivel de aproximativ 30% si este realizat prin 

functionarea : 

 √ Instalației de Electroliză cu Membrane utilizată la capacitatea maximă la care poate funcționa în 

condițiile tehnice actuale (aproximativ 95%); pentru a funcționa la 100% din capacitate mai trebuie reabilitate 3 

electrolizoare dintr-un total de 7; 

 √ Secțiile Propenoxid, Polioli - polieteri care funcționează în interdependență tehnologică, utilizate la 

aproximativ 65% din capacitate, limitate de cantitatea de clor produsă de Instalația de Electroliză cu Membrane; 

 √ Secția Oxo-alcooli care a fost repornită în luna iunie 2015 și funcționează la aproximativ 90% din 

capacitate, pentru a ajunge la 100% din capacitate trebuind a fi schimbat catalizatorul de hidrogenare. 
 

Sunt oprite încă, urmatoarele linii de producție: 

 •linia de producție anhidridă ftalică - dioctilftalat oprită total din luna august 2012; 

 •instalația Electroliză cu mercur oprită total din luna mai 2012; 

 •secția PVC oprită total din luna septembrie 2011; 

 •secția Monomer oprită total din noiembrie 2008; 

 •Divizia Petrochimică Bradu din noiembrie 2008. 



Previziuni 2016 (1) 

Pentru anul 2016 se au în vedere următoarele: 

     √ Funcţionarea instalaţiei de Electroliză cu membrană la capacitatea maximă tehnologică, prin reabilitarea celor 3 

electrolizoare; 

     √ Funcţionarea instalaţiei de Oxo – alcooli începând cu luna aprilie 2016 după înlocuirea catalizatorului de hidrogenare; 

     √ Instalaţia de Propenoxid în raport de cantitatea de clor obtinută intern şi achiziţionarea de aproximativ 10.000 tone clor; 

     √ Instalaţiile de Polioli – polieteri în raport de producţia de propenoxid; 

     √ Fabricarea, începând cu luna iulie 2016, a unui produs nou, respectiv dioctiltereftalat prin retehnologizarea actualei 

instalaţii de Dioctilftalat. Fabricarea acestui produs va conduce la o diversificare a modului de utilizare a produsului octanol, 

permiţând astfel funcţionarea liniară şi continuă a instalaţiei de Oxo – alcooli. 
 

Societatea estimează pentru anul 2016 cresteri comparativ cu anul 2015, prin realizarea următoarelor cantităţi de produse 

finite:  - 107.500 to sodă caustică lichidă, respectiv o creştere cu 3% ;                            

  -   27.000 to octanol, respectiv o creştere cu 37%; 

  -   75.900 to polioli–polieteri inclusiv propilenglicol, respectiv o creştere cu 5%; 

  -     7.800 to Dioctiltereftalat, începând cu luna iulie 2016. 

În aceste condiţii, societatea estimează pentru 2016 obţinerea de profit pe total activitate, respectiv acoperirea integrală a 

cheltuielilor cu amortizarea şi cheltuielilor financiare. Ultimul an când OLTCHIM a înregistrat profit pe total activitate a fost 

anul 2006.  

Astfel, la o cifră de afaceri de 168 milioane euro aproximativ aceeaşi valoare că în 2015, preţurile de vânzare fiind mai 

scăzute decât media anului 2015 determinate de reducerea preţurilor la petrol, societatea estimează : 

  √ EBITDA de +12,3 milioane euro, respectiv cu 2,7 milioane euro mai bună decât în anul 2015; 

  √ profit din exploatare de 330 mii euro; 

  √ profit pe total activitate de 110 mii euro. 

 



Previziuni 2016 (2) 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016

mii euro

trim. I trim. II trim. III trim. IV

Cifra de afaceri 33.917 44.819 44.628 44.635 168.000 

Costuri de productie 34.479 44.270 44.462 44.459 167.670 
 - materii  prime si materiale 15.809 21.664 22.276 22.150 81.899 

 - util itati 7.953 11.075 10.679 10.711 40.417 

 - salarii 5.694 5.706 5.722 5.729 22.851 

 - amortizare 2.801 3.120 3.029 3.013 11.963 

 - alte costuri de exploatare 2.223 2.706 2.757 2.856 10.541 

Rezultat din  exploatare (EBIT) -562 549 166 176 330 

EBITDA 2.239 3.669 3.195 3.189 12.293 

Cheltuieli financiare 67            59            51            43            220 

REZULTAT TOTAL -628 490         115         133         110 

Indicatori

perioada
TOTAL AN

2016

Preturile de vanzare ale produselor finite si cele de achizitii la materii prime si utilitati utilizate in 

bugetul anului 2016 sunt cele in vigoare in luna decembrie 2015.


