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Creșteri semnificative ale rezultatelor economico - financiare în semestrul I și 
trimestrul II 2017 

 
 
 
În pofida condițiilor dificile societatea OLTCHIM SA continuă seria pozitivă a performanțelor 
operaționale și financiare înregistrate în perioada de insolvență, fiind al cincilea an consecutiv în care 
pentru semestrul I sunt raportate rezultate în creștere. 
 
Cifra de afaceri obținută în primul semestru al acestui an este de 105,8 milioane euro (480 milioane 
lei) reprezentand o crestere de 2,21 ori fată de cea obținută în semestrul I 2013 (momentul intrării 
societatii în insolvență). 
 
De asemenea, rezultatul net în semestrul I 2017 a înregistrat o evoluție ascendentă comparativ cu 
cel din semestrul I 2013, respectiv de la o pierdere de 33,6 milioane euro la profit de 6,1 milioane 
euro. 
 
Rezultatele înregistrate în semestrul I cât și cele din trimestrul II 2017 demonstrează faptul că 
măsurile avute în vedere prin planul de reorganizare, aprobat de creditori, pentru eficientizarea 
societății au fost implementate integral cu succes. Față de prevederile din planul de reorganizare, 
cumulat pe perioada de 26 luni de la aprobare, indicatorul EBITDA este mai bun cu 21,6 milioane euro 
(EBITDA cumulat realizat pe 26 de luni in suma de 36,3 milioane euro comparativ cu suma de 14,7 
milioane euro – prevederi). 
 
Cifra de afaceri realizata în semestrul I 2017 de 480,2 milioane lei (echivalent 105,8 milioane euro), a 
crescut cu 27% comparativ cu semestrul I 2016. De asemenea, în trimestrul II 2017 a crescut cu 24% 
față de perioada de comparatie a anului trecut și cu 16% față de cifra de afaceri realizată în trimestrul 
I din acest an. Evoluția pozitivă a acestui indicator a avut loc pe fondul creșterii cantitative a vânzărilor 
de produse finite (clorosodice, oxo–alcooli și polioli-polieteri) susținute de cererea pieței dar și al 
majorării prețurilor de vânzare a acestora.  
 
Profit brut de 36,6 milioane lei (echivalent 8,1 milioane euro) a crescut semnificativ cu 50% față de 
primul semestru al anului trecut. De asemenea, profitul brut înregistrat în trimestrul II  2017 a depășit 
cu 43% rezultatul din trimestrul II 2016 și cu 158% pe cel din primul trimestru al acestui an. 
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Rezultatul operațional EBITDA  a consemnat în acest semestru o creștere cu aproximativ 20% față de 
primul semestru al anului 2016 atingând echivalentul a 13,4 milioane euro (60,9 milioane lei). În 
trimestrul al doilea din acest an creșterea acestui indicator a fost semnificativă, respectiv cu 31 % față 
de valoarea trimestrului II 2016 și cu 109% comparativ cu trimestrul I 2017. 
 
Facem precizarea ca aceste rezultate în creștere au fost obținute chiar dacă principalele materii prime 
și utilități din procesul de producție au înregistrat creșteri semnificative de prețuri în semestrul I 2017, 
comparativ cu semestrul I 2016, respectiv la propilenă (principala materie primă) cu 50% mai mult  
iar la energia electrică cu 6%. 
 
Valoarea vânzărilor la export și pe piața intracomunitară realizate în perioada ianuarie-iunie 2017 
este de 82 milioane euro, reprezentand 78% din cifra de afaceri. 
 
Societatea înregistrează o balanță externă pozitivă de 67,7 milioane euro, valoarea importurilor și 
achizițiilor intracomunitare fiind de numai 14,3 milioane euro. 
 
Oltchim SA a contribuit, în acest semestru, la bugetul general consolidat al Romaniei cu suma de 39 
milioane lei, reușind din TVA de recuperat și din plățile efectuate cu ordin de plata să acopere integral 
contravaloarea datoriilor curente aferente semestrului I 2017 (impozite și taxe aferente salariilor și 
impozit pe profit) și să  reducă cu 5,9 milioane lei datoriile acumulate față de bugetul de stat în prima 
parte a perioadei de insolvență (2013 – 2014). 
          

Versiunea integrală a Raportului semestrial 2017 este disponibilă pe website-ul OLTCHIM SA la adresa 
www.oltchim.ro, în secțiunea Relația cu investitorii/Informații financiare precum și în linkul de mai 
jos. 
 
Situațiile financiare încheiate la 30 iunie 2017 nu au fost auditate. 
 
Informații suplimentare se pot solicita prin telefon 0250/701665, fax 0250/735030 sau e-mail 
oltchim@oltchim.com. 
 
 
 
 

Administrator judiciar 
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 Administrator judiciar 
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Administrator Special 
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Director General Adjunct 
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RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL 
PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII OLTCHIM S.A. ÎN TRIMESTRUL II 2017 ȘI SEMESTRUL I 2017 

  
 
 
 

Denumirea societății: OLTCHIM S.A. Rm.Vâlcea 

Societate în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement 

Sediul social: Rm. Vâlcea, Str. Uzinei nr.1 

Numar de telefon: 0250/701 200 

Numar fax 0250/735 030 

Numarul și data înregistrării la Oficiul 
Registrul Comerțului: 

J38/219/18.04.1991 

Cod de înregistrare fiscală: RO 1475261 

Piața reglementată pe care se 
tranzacționează acțiunile: 

Bursa de Valori București, categoria standard, 
simbol OLT 

Capital social subscris și vărsat: 34.321.138,30 lei 

Principalele caracteristici ale valorilor 
mobiliare emise de Oltchim S.A.: 

acțiuni comune nominative, emise în formă 
dematerializată 

Număr acțiuni: 343.211.383 

Valoare nominală: 0,10 lei/actiune 
 
 
 

Începând cu data de 30 ianuarie 2013 Oltchim SA își desfășoară activitatea în conformitate cu 
prevederile Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței. 

Conform Sentinței nr. 617 din 30 ianuarie 2013 pronunțată de Tribunalul Valcea – Secția a II-a 
civilă, în dosarul nr. 887/90/2013 a fost admisă cererea formulată de OLTCHIM SA, pentru 
deschiderea procedurii generale de insolvență și a fost desemnat administrator judiciar Consorțiul 
format din ROMINSOLV SPRL București și BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL București.  

Conform art.18 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței în data de 14 martie 2013 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a desemnat ca administrator special al Oltchim SA, 
în procedura insolvenței, pe domnul Stănescu Nicolae - Bogdan- Codruț.  

Prin Sentinţa nr. 892/22.04.2015 pronunţată în dosarul de insolvenţă nr. 887/90/2013, aflat pe 
rolul Tribunalului Vâlcea, a fost confirmat Planul de reorganizare al debitoarei Oltchim SA propus 
de către Consorţiul de administratori judiciari ROMINSOLV SPRL şi BDO BUSINESS 
RESTRUCTURING SPRL. 

 

Sentinţa este definitivă şi irevocabilă prin respingerea ca nefondate a recursurilor declarate de 
către Electrica Furnizare SA şi ANAF, aceasta hotărâre fiind pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în 
data de 24.09.2015. Oltchim SA este in reorganizare judiciara. 
 

În Sedinţa Adunării Creditorilor din 22 august 2016 a fost aprobată extinderea perioadei de 
reorganizare cu încă un an, respectiv până în aprilie 2019. 
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În primul semestru al acestui an, din punct de vedere al procedurii insolvenței, au fost parcurse 
următoarele etape: 
 

 A continuat procesul de due dilligence privind vânzarea activelor societății lansat în cea de 
a doua jumătate a anului 2016;  

 La sfârșitul lunii ianuarie a fost finalizată etapa constând în depunerea de oferte 
neangajante de către investitorii interesați, urmată de o analiză de tip de due diligence din 
partea ofertanților selectați ; 

 În sedința Adunării Creditorilor din data de 06 martie 2017 a fost aprobată modificarea 
planului de reorganizare a activității societății, de către toate categoriile de creditori. 
 

Modificarea planului privește exclusiv metoda de vânzare a Oltchim SA (toate celelalte prevederi 
ale planului rămânând în vigoare), în sensul în care se va face ofertarea și vânzarea activelor pe 
pachete de active  și nu prin metoda transferului activelor și activității actuale pe Oltchim SPV. 

Documentul privind modificarea planului de reorganizare este disponibil și poate fi consultat pe 
site-ul societății la secțiunea Relația cu acționarii/Raportări curente 2017(vezi raportul curent din 
09.03.2017) sau pe site-ul BVB.  
 

 Din cauza complexității proiectului, la sfârșitul lunii martie s-a decis extinderea termenului 
limită de depunere a ofertelor angajante, pentru data de 26 iunie 2017, termen decalat 
ulterior pentru data de 06 iulie 2017; 

 La termenul din data de 28 iunie 2017, Tribunalul Vâlcea a confirmat modificarea planului de 
reorganizare. 

 
Evenimente ulterioare datei de 30 iunie 2017: 
 

 Etapa de depunere a ofertelor finale s-a încheiat în data de 06  iulie 2017, ofertele 
angajante primite urmând a fi analizate în perioada următoare și supuse aprobării 
creditorilor. 

 
1. Situația economico-financiară 

 
                  mii lei 

Indicatori 
S1 

2017 
S1 

2016 
% 

T2 
2017 

T2 
2016 

% 
T1 

2017 
% 

0 1 2 3=1/2 4 5 6=4/5 7 8=4/7 

Cifra de afaceri 480.212  378.138  127,0  258.459  208.366  124,0  221.753  116,6  

Venituri totale 479.236  379.655  126,2  265.507  208.094  127,6  213.729  124,2  

-venituri din 
exploatare 

477.556  377.960  126,4  264.735  207.008  127,9  212.821  124,4  

-venituri financiare 1.680  1.694  99,2  772  1.086  71,1  909  85,0  

Cheltuieli totale 442.582  355.260  124,6  239.084  189.615  126,1  203.498  117,5  

-cheltuieli din 
exploatare 

439.703  352.994  124,6  237.593  188.972  125,7  202.110  117,6  

 -cheltuieli financiare 2.880  2.266  127,1  1.491  643  231,8  1.388  107,4  

Rezultat brut din 
activitatea curentă 

36.654  24.395  150,3  26.423  18.479  143,0  10.231  258,3  

 -rezultat din 
exploatare, din care: 

37.853  24.967  151,6  27.143  18.037  150,5  10.711  253,4  

 - cheltuiala 
amortizare 

23.113  25.954  89,1  14.095  13.474  104,6  9.018  156,3  
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Indicatori 
S1 

2017 
S1 

2016 
% 

T2 
2017 

T2 
2016 

% 
T1 

2017 
% 

0 1 2 3=1/2 4 5 6=4/5 7 8=4/7 

-rezultat financiar -1.199  -572  * -719  442  * -480  * 

EBITDA  60.967  50.921  119,7  41.237  31.511  130,9  19.729  209,0  

Impozit pe profit 8.948  5.796  154,4  6.292  4.187  150,3  2.657  236,8  

Impozit specific unor 
activități 

25  0  * 25  0  * 0  * 

Rezultatul net 27.680  18.599  148,8  20.106  14.292  140,7  7.574  265,5  
 

 
Rezultatele înregistrate de societate atât în trimestrul al doilea, cât și în primul semestru al acestui 
an comparativ cu perioadele anterioare confirmă evolutia pozitiva a companiei din ultimii ani, la 
care au contribuit eficientizarea continuă a activității societății, recâștigarea piețelor de desfacere 
cu preponderență externe și retehnologizările efectuate la principalele instalații tehnologice.  

Rezultatele înregistrate la 30.06.2017 reflectă o îmbunătățire a performanțelor comparativ cu cele 
obținute în perioadele anterioare analizate mai jos, astfel: 
 
 

S1 2017 comparativ cu S1 2016 
 
Cifra de afaceri a crescut cu 102,1 milioane lei, 
respectiv cu 27% față de aceeași perioadă a 
anului trecut. În cadrul cifrei de afaceri, vânzările 
de produse finite au crescut cu 98,5 milioane lei, 
determinate atât de creşterea cantitativă (37% 
din creştere), cât şi de majorarea preţurilor de 
vânzare (63% din creştere).Ponderea exportului 
a crescut cu 3% comparativ cu aceeași perioadă, 
detinând 78% în cifra de afaceri. 

 
 

Profitul brut de 36,7 milioane lei reprezintă o  
îmbunătățire cu 12,3 milioane lei față de semestrul I 2016 
și are următoarea componență:  

 44,6 milioane lei - profit brut obținut din activitatea 
instalațiilor care funcționează; 

 -7,9 milioane lei – cheltuieli aferente activelor 
nefuncționale de pe Platformele de la Bradu (5,6 
milioane lei) și de la Vâlcea (2,3 milioane lei). 

 

 
Facem precizarea că aceste rezultate foarte bune au fost obținute chiar dacă principalele materii 
prime și utilități care sunt utilizate în procesul de producție au înregistrat creșteri de prețuri 
semnificative  în semetrul I  2017 comparativ  cu semestrul I 2016, astfel: 
       - Prețul la propilena, principala materie primă, s-a majorat cu 50%, urmând evoluția cotațiilor 
internaționale; 
        - Prețul la etilenoxid, o altă materie primă principală a crescut cu 14%; 
        - Prețul la energia electrică a înregistrat  creșteri cu 6%. 
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Prin orientarea eficientă a vânzărilor pentru principalele sortimente de polioli și sodă caustică, 
Oltchim a reușit să atenueze integral aceste creșteri de prețuri ale materiilor prime și chiar să 
îmbunătățească rentabilitatea pe total societate. 
 
 
 
EBITDA s-a îmbunătăţit cu 10,1 milioane lei, respectiv 
cu 20% față de semestrul I 2016.  

 
 
 

T2 2017 comparativ cu T2 2016 
 

Cifra de afaceri a crescut cu 50,1 milioane lei, respectiv cu 24% față de aceeași perioadă a anului 
trecut. 
Profitul brut de 26,4 milioane lei reprezinta o îmbunătățire cu 8 milioane lei, respectiv cu 43%, 
față de trimestrul II 2016. 
EBITDA a crescut cu 9,7 milioane lei, respectiv cu 31% față de perioada similară a anului trecut. 
 
În trimestrul II, creșterea vânzărilor de produse finite comparativ cu aceeași perioadă din 2016 a 
fost determinată în proporție de 96% de majorarea prețurilor de vânzare și 4% de creșterea 
cantităților vândute.  
Cea mai mare creștere cantitativă comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016 au avut-o 
vânzările la produsele oxo, cu 22%.  
 

T2 2017 comparativ cu T1 2017 
 

Cifra de afaceri a crescut cu 36,7 milioane lei, respectiv cu 16,6% față de primul trimestru al 
anului. 
Profitul brut de 26,4 milioane lei reprezintă o creștere cu 16,2 milioane lei, adică de peste 2,5 ori 
față de trimestrul I al acestui an. 
EBITDA a crescut cu 21,5 milioane lei, respectiv  de peste 2 ori față de trimestrul anterior. 
 
Creșterea vânzărilor de produse finite în trimestrul II față de trimestrul I a fost determinată în 
proporție de 77% de majorarea prețurilor de vânzare și 23% de creșterea cantităților vândute (din 
care cea mai bună evoluție a avut-o poliolii, în creștere cu 11%). 
 
În trimestrul II 2017, după înlocuirea în luna martie 2017 a ultimului electrolizor (al-7-lea) din 
cadrul principalei instalații tehnologice –Electroliza cu membrană, societatea a funcționat la 
capacitate maximă cu această instalație. Astfel, a crescut producția și implicit vânzările de sodă 
caustică, dar a determinitat și creșterea producției și implicit a vânzărilor de polioli-polieteri 
deoarece societatea a avut la dispoziție mai mult clor generat de Electroliza și utilizat ca materie 
primă la polioli-polieteri. 
În consecință, vânzarile la produsele clorosodice au crescut în trimestrul II 2017 comparativ cu 
trimestrul II 2016 cu 4%, iar vânzările de polioli au crescut cu 11%. 
Acestea, împreuna cu evoluția pozitivă prețurilor de vânzare, au condus la creșterea cifrei de 
afaceri și înregistrarea de profit dublu în trimestrul II comparativ  cu trimestrul I 2017. 
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Indicatori economico-financiari  
 

Indicatori Formula de calcul 30.06.2017 30.06.2016 

Indicatorul lichidității curente 
 

Active curente   
Datorii curente 

0,75 0,51 

Indicatorul gradului de 
îndatorare  

Capital împrumutat  x  100 
Capital propriu  

negativ negativ 

Viteza de rotație a debitelor 
(clienți) 

Sold mediu clienți  x 180 
 Cifra de afaceri 

15 zile 18 zile 

Viteza de rotație a activelor 
imobilizate 

Cifra de afaceri  
Active imobilizate           

0,56 0,54 

 

 
1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale  

a) Poziția financiară la 30 iunie 2017 :                
mii lei 

 30.06.2017 31.12.2016 

ACTIVE 
Active pe termen lung 

  

Imobilizări corporale 848.839 872.235 
Investitii imobiliare 6.906 6.965 
Imobilizări necorporale 1.322 1.472 
Active financiare 46 155 
Total active pe termen lung 857.113 880.827 
   
Active curente   
Stocuri 48.681 52.379 
Creante comerciale 42.534 39.048 
Impozite de recuperat 36.227 6.365 
Alte active 6.871 952 
Numerar și echivalente de numerar 57.266 27.579 
Total active curente 191.579 126.323 
TOTAL ACTIVE 1.048.692 1.007.150 
   
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII   
Capitaluri proprii, din care: (345.338) (373.672) 
Rezultatul perioadei 27.680 26.053 
 
Datorii totale 

 
1.394.031 

 
1.380.822 

Datorii pe termen lung 1.137.770 1.138.187 
Datorii curente 256.261 242.635 
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 1.048.692 1.007.150 
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ACTIVE PE TERMEN LUNG 
 

Analizând activele pe termen lung la valoarea ramasă netă, se constată o scădere a acestora față 
de 31.12.2016 cu 23.714 mii lei, de la 880.827 mii lei la 857.113 mii lei, determinată de:  

       mii lei  

Detaliere 6 luni 2017 

Achiziții și cheltuieli cu imobilizări corporale și necorporale +3.948 
Deprecierea activelor prin calculul amortizarii și alte deprecieri -23.113 
Ieșiri de mijloace fixe -4.435 
Ajustări imobilizari financiare -109 
Alte achiziții și cheltuieli cu imobilizările corporale și necorporale -5 

 
ACTIVE CURENTE 
 

Comparând valoarea activelor curente la 30.06.2017 cu cea de la 31.12.2016 se constată o 
creștere cu 65.256 mii lei, din care: 

    mii lei 

Detaliere 6 luni 2017 

Diminuare stocuri -3.697 
Creștere clienți de încasat +3.486 
Creștere numerar și echivalențe de numerar +29.687 
Creștere alte creanțe  +35.780 

 
Creșterea altor creanțe este determinată în cea mai mare masură de TVA de recuperat care a 
crescut cu 29,7 milioane lei fată de 31.12.2016 și care urmează să fie compensat cu datoriile 
Oltchim către Bugetul de Stat.   
O majorare cu 6 milioane lei au înregistrat și avansurile pentru prestări servicii, ca urmare a 
schimbării în luna iunie 2017 a condițiilor de plată din noile contracte de achizitie pentru utilități 
(gaze naturale și energie electrica).                

mii lei 

Structura clienţilor 30.06.2017 31.12.2016 

Clienți interni 21.553 22.054 
Clienți externi 21.270 17.958 
Clienți interni incerți 33.515 33.226 
Clienti externi incerți 25.312 25.610 

TOTAL 101.650 98.848 
 

Soldul clienţilor incerţi este format din contravaloarea livrărilor anterioare anului 2013. Nu există 
cazuri de clienţi incerţi ca urmare a livrărilor de produse finite din anii 2013- semestrul I 2017.  

Vânzarea produselor Oltchim, cu plata la termen, se face numai către clienţi cu o bună situaţie 
financiară cu care societatea a avut o îndelungată colaborare şi este garantată fie cu instrumente 
de plată (CEC, bilete la ordin, acreditive etc.), fie acoperită de poliţa de asigurare a riscului de 
neplată. 

Suma de 25.524 mii lei din soldul clienților interni și externi la 30.06.2017 se regăsește și în 
datoriile curente ale Oltchim, pentru care se operează compensări. 
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CAPITALURI PROPRII 
 

Conform situațiilor  financiare întocmite  la  30 iunie 2017, valoarea  capitalurilor  proprii  este de  
-345.338 mii lei, compusă din:         
                     mii lei 

Detaliere  30.06.2017 31.12.2016 

Capital social 34.321 34.321 
Ajustare capital social 983.979 983.979 
Rezerve din reevaluare 374.995 379.695 
Rezerve legale 14.833 14.833 
Pierdere din anii precedenți (1.781.147) (1.812.554) 
Rezultatul perioadei 27.680 26.053 

TOTAL (345.338) (373.672) 

Creșterea capitalurilor proprii a fost determinată de rezultatul înregistrat în semestrul I 2017. 
DATORII TOTALE                 

                            mii lei 

Detalierea datoriilor totale 30.06.2017 31.12.2016 

TOTAL, din care: 1.394.031 1.380.822 
Împrumuturi  374.383 374.383 
Datorie față de AAAS 241.307 241.307 
Dobânzi aferente împrumuturilor 22.718 22.674 
Furnizori 465.943 472.854 
Clienți încasați în avans 14.657 13.744 
Impozite de platit 121.270 91.973 
Alte datorii  153.753 163.887 
 

La 30 iunie 2017 Oltchim SA înregistrează datorii totale în sumă de 1.394 milioane lei, din care: 

 1.049 milioane lei datorii înregistrate în conformitate cu Planul de reorganizare; 

 204 milioane lei datorii nete acumulate după intrarea in insolvență, din care cu scadența 
depașită provenind din prima parte a perioadei insolvenței suma de 114 milioane lei; 

 61 milioane lei datorii și creanțe comerciale reciproce și datorii la bugetul de stat care se vor 
compensa cu TVA de recuperat; 

 26 milioane lei provizion pentru investițiile de mediu din Autorizația Integrată de Mediu, cu 
termen de finalizare în anii 2021 și 2022; 

 54 milioane lei alte datorii, în principal impozit pe profit amânat, datorie care nu este 
exigibilă. 

mii lei 

Detalierea  datoriilor curente 30.06.2017 31.12.2016 

TOTAL, din care: 256.261 242.635 
Dobânzi aferente împrumuturilor 22.718 22.674 
Furnizori 109.351 116.262 
Datorii privind impozitele și taxele 88.551 59.254 
Clienți încasați în avans 4.152 3.238 
Datorii privind salariile 3.159 2.973 
Salarii compensatorii aferente personalului disponibilizat 10.780 18.786 
Drepturi salariale plătite de AJOFM Vâlcea din  
Fondul de garantare a creanţelor salariale 

 
16.603 

 
16.603 

Decontări din operații în participație 0 1.468 
Alţi creditori 947 1.377 
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mii lei 

Detalierea datoriilor pe termen lung 30.06.2017 31.12.2016 

TOTAL, din care: 1.137.770 1.138.187 
Împrumuturi  374.383 374.383 
Datorii către AAAS 241.307 241.307 
Furnizori 356.592 356.592 
Datorii privind impozitele si taxele 32.719 32.719 
Clienți încasați în avans 10.506 10.506 
Datorii privind salariile 4.825 4.825 
Venituri în avans 3.853 4.270 
Impozit pe profit amânat 60.751 60.751 
Provizioane pentru beneficii angajați 10.350 10.350 
Provizioane investiții de mediu 25.993 25.993 
Alţi creditori                 16.491 16.491 
 

Obligațiile curente ale societății față de principalii furnizori de materii prime, materiale se achită 
fie prin plăți directe din încasările curente, fie prin compensare cu livrări de produse finite. 
Oltchim SA achită impozitele și taxele aferente salariilor prin compensare cu TVA negativ (TVA de 
recuperat înregistrat de societate la 30.06.2017 în sumă de 35.315.398 lei) care se efectuează 
numai după finalizarea controlului Agentiei Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). 
 

În conformitate cu Planul de reorganizare, datoriile curente rezultate din continuarea activității 
Oltchim SA vor fi plătite, în perioada de reorganizare judiciară, conform documentelor din care 
rezultă sau, în ipoteza în care societatea nu va genera suficiente lichidități din activitatea 
operațională curentă, plata acestora se va efectua într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data încasării de către Oltchim SA a prețului reprezentând vânzarea pachetelor de active. 
 

Datoriile pe termen lung sunt, în principal, cele cuprinse în Planul de reorganizare, confirmat de 
Judecătorul sindic și de Adunarea Generală a Creditorilor societății și se vor plăti în conformitate 
cu prevederile acestui Plan. 
 

În categoria datoriilor pe termen lung este inclus și impozitul pe profitul obținut ca urmare a 
înregistrării de venituri din anularea de datorii conform planului de reorganizare. În conformitate 
cu programul de plăți din plan, impozitul pe profitul rezultat în urma recunoașterii obligațiilor de 
plată din Plan în contabilitatea societății se va achita în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 
data încasării de către Oltchim SA a prețului aferent vânzării pachetelor de active. 

 
b) Situația rezultatului global la 30 iunie 2017 

                 mii lei 

Detaliere 30.06.2017 30.06.2016 

Vânzari nete 480.212 378.138 
Venituri din investiții 4.388 4.342 
Alte câștiguri sau (pierderi) (945) 969 
Variația stocurilor (12.437) (8.170) 
Cheltuieli cu materiile prime și consumabile (222.726) (165.214) 
Cheltuieli cu energia și apa (102.750) (85.569) 
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor (23.113) (25.954) 
Cheltuieli salariale (55.069) (49.124) 
Costul net al finanțării (83) (90) 
Venituri din subventii 417 421 
Alte cheltuieli  (31.240) (25.354) 
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Profit / (Pierdere) inaintea impozitarii 

 
36.654 

 
24.395 

Impozit pe profit (8.948) (5.796) 
Impozit specific unor activități (25) - 
Profit/ (Pierdere) net(ă) 27.680 18.599 
   

Alte elemente ale rezultatului global - - 
   

Total rezultat global  27.680 18.599 
 

Profit/ (Pierdere) pe acțiune 
 

0,0807 
 

0,0542 
Număr de acțiuni 343.211.383 343.211.383 

 
CIFRA DE AFACERI 
 

Cifra de afaceri realizată în semestrul I 2017 este de 480.212 mii lei, echivalent  105.835 mii euro. 
Valoarea exportului realizat este de 82 milioane euro, respectiv 78% din cifra de afaceri. 
Societatea înregistrează o balanță externă pozitivă de 67,7 milioane euro, valoarea importurilor și 
achizițiilor intracomunitare fiind de 14,3 milioane euro. 
Din punct de vedere al tipului de produse comercializate, vânzările  au următoarea structură: 

    mii lei 

Detaliere cifra de afaceri 30.06.2017 % 30.06.2016 % 

Petrochimie (Polioli polieteri) 288.607 60,1 254.083 67,2 
Clorosodice   101.374 21,1 80.142 21,2 

Oxo-alcooli 72.014 15,0 29.270 7,7 
Mărfuri 10.153 2,1 10.553 2,8 
Direcția Petrochimică Pitești 157 0,0 8 0,0 
Materiale de construcții 6 0,0 4 0,0 
Diverse 7.901 1,6 4.078 1,1 
TOTAL 480.212 100,0 378.138 100,0 

 
VENITURI TOTALE 

 
Veniturile totale realizate la data de 30.06.2017 au următoarea componență:   
                                                    mii lei 

Detaliere 30.06.2017 30.06.2016 

Venituri din vânzări (cifra de afaceri) 480.212 378.138 
Venituri din investiții 4.388 4.342 
Venituri din producția stocată (vânzări din stoc) (12.437) (8.170) 
Venituri nete din deprecieri active circulante 1.449 60 
Câștig / (pierdere) din vânzare/casare imobilizări (2.419) 0 
Alte venituri  442 1.330 
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CHELTUIELI TOTALE 
 

Cheltuielile efectuate la data de 30.06.2017 au următoarea structură:    
                                           mii lei 

Detaliere 30.06.2017 30.06.2016 

Cheltuieli cu materii prime şi consumabile 222.726 165.214 
Cheltuieli cu energia şi apa 102.750 85.569 
Cheltuieli salariale (inclusiv impozite) 55.069 49.124 

Cheltuieli cu amortizarea 46.373 48.831 
Câștig / (Pierdere) din ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor 

(23.260) (22.877) 

Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terți 6.221 8.911 
Cheltuieli privind transportul și logistica 9.204 7.008 
Cheltuieli cu reparațiile 2.720 3.278 
Cheltuieli cu alte impozite și taxe 2.528 2.899 
Cheltuieli din creanțe 0 492 
Cheltuieli cu dobânzi și comisioane bancare 83 90 
Penalități Administrația Bazinală a Apelor Olt - depășire 
concentrații poluanți din ape uzate 

6.450 - 

Cheltuieli privind amenzile și penalitățile 2.303 1.935 
Alte cheltuieli  1.814 831 

 
c) Cash flow-ul comparativ:         

                       mii lei 

     30.06.2017 30.06.2016 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare:   
Profit/ (Pierdere) netă  a anului 27.680 18.599 
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 46.373 48.831 
(Profit) / Pierdere din vanzarea de mijloace fixe 2.419 - 
Cheltuieli/ (Venituri) privind ajustări depreciere active circulante (1.449) 432 
Amortizarea subvenţiilor (417) (421) 
Cheltuieli privind dobânzile, net (13) (3) 
Depreciere / (Reversare depreciere) imobilizări corporale (23.260) (22.877) 
Depreciere / (Reversare depreciere) imobilizări financiare 108 - 
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 8.948 5.796 
Profit / (Pierdere) operațional(ă) înaintea modificărilor  
în capitalul circulant 

60.389 50.356 

(Creştere) / Diminuare stocuri 4.463 12.993 
(Creștere) / Diminuare creanţe (158.794) (97.289) 
Creștere / (Diminuare) datorii 125.547 68.392 
Modificările capitalului circulant (28.784) (15.904) 
Fluxuri de trezorerie din activitatea operatională 31.605 34.452 
Dobânzi platite - - 
Flux de numerar din activitatea de exploatare 
 

31.605 34.452 

Flux de numerar utilizat în activitatea de investiții:   
Dobânzi  încasate 13 3 
Achiziții de imobilizari corporale și necorporale (3.948) (3.893) 
Dividende primite 2.016 - 
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     30.06.2017 30.06.2016 

Flux de numerar utilizat în activitatea de investiții 
 

(1.918) (3.890) 

Flux de numerar generat din activitatea de finanțare:   
Variația împrumuturilor pe termen scurt - - 
Variația împrumuturilor pe termen lung - - 
Plăți de leasing - - 
Flux de numerar din activitatea de finanțare - - 

   
Creșterea / (Descreșterea) numerarului și echivalentului 
 de numerar 

29.687 30.563 

   
Numerar la început de an 27.579 13.328 
Creșterea/ (Descreșterea) numerarului și echivalentului  
de numerar 

 
29.687 

 
30.563 

Numerar la finele perioadei 57.266 43.891 

 
În semestrul I 2017 societatea a înregistrat un flux de numerar total pozitiv, în valoare de 29.687 
mii lei. 
 

Din analiza pe activități a fluxurilor de trezorerie rezultă că activitatea de exploatare (producția) a 
generat un flux de numerar pozitiv, în semestrul I 2017 de 31.605 mii lei. 
 

Cheltuielile cu investițiile efectuate au diminuat surplusul de numerar din exploatare, ca urmare a 
faptului că societatea nu poate contracta finanțări de la instituțiile bancare, fiind în procedura de 
insolvență. 
 

După intrarea în insolvenţă, sursele de finanțare folosite de societate au fost: credit furnizor şi 
avansuri de la o parte din clienţi. De asemenea, s-a reuşit valorificarea rapidă a producţiei 
realizate şi implicit autofinanţarea.  
 

Fluxurile de trezorerie sunt monitorizate permanent de departamentele financiar şi comercial, iar  
previziunile de încasări şi plăţi sunt actualizate zilnic, pentru a gestiona cât mai bine lichidităţile şi 
pentru a se asigura încasarea la scadenţă a tuturor creanţelor născute după declararea insolvenţei. De 
asemenea, se realizează în permanenţă analiza privind prioritizarea plăţilor astfel încât datoriile 
curente sa fie achitate la scadență și să nu fie periclitată funcţionarea societăţii.  
                                                                                 

    
2. Analiza activității societății 

 
2.1. Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de 
incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale, comparativ cu 
aceeaşi perioadă a anului trecut. 
 

Analiza rezultatelor financiare în continuă îmbunătățire demonstrează că nu sunt elemente de  
incertitudine care ar putea afecta activitatea societății pe termen scurt. 
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2.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale a 
tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare a 
acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. 
 
Valoarea totală a investițiilor realizate în primul semestru al anului 2017 este de  3,9 milioane lei. 
Sursele de finanțare folosite pentru investițiile realizate au fost numai cele proprii. 
 
Au fost avute în vedere următoarele obiective: 

 Investiția de  1,3 milioane lei pentru înlocuirea unui electrolizor  a condus la creșterea 
producției de sodă caustică și clor din instalația de Electroliză cu membrană și implicit la 
creșterea producției de polioli-polieteri care utilizează ca materie primă clorul. Totodată 
investiția a determinat îmbunătățirea calității produselor finite obținute precum și 
reducerea consumului de energie electrică; 

 
 Investiția de 0,2 milioane lei pentru contrucția rampei auto de încărcare cu polioli trioli și 

rigizi  a fost facută pentru creșterea siguranței în funcționare la încărcarea autocisternelor 
de polioli; 
 

 Investiția de 1,8 milioane lei pentru modernizarea decantoarelor D 7-104/1,2, executarea 
și punerea în funcțiune a sistemului automat de dozare agenți de coagulare, a condus la 
reducerea conținutului de suspensie din apele reziduale rezultate de la saponificare 
instalația Propenoxid  având ca rezultat: 
- îmbunătățirea procesului tehnic de epurare biologica a apelor reziduale; 
- recuperarea avansată a căldurii acestor ape; 
- reducerea de suspensii din apele deversate în emisarul râului Olt 

 
 Alte investiții în valoare de 0, 6 milioane lei concretizate, în principal, în achiziția de utilaje 

independente necesare procesului de fabricație. 
 
2.3. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care 
afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost 
afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparaţie cu perioada corespunzătoare a 
anului trecut. 
 
Societatea a atins în semestrul I 2017 cel mai mare grad de utilizare al capacităților de producție 
de la intrarea în procedura de insolvență (ianuarie 2013), respectiv de 32%. 
Acesta a fost determinat de finalizarea înlocuirii tuturor celor 7(șapte) electrolizoare la Instalația 
Electroliză cu membrane și înlocuirea catalizatorului de hidrogenare în Instalația de Oxo-alcooli (în 
martie 2016), crescând astfel  atât cantitatea de produse finite realizate cât și calitatea acestora. 

  
3. Schimbari care afectează capitalul și administrarea societății 

 
3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-şi respecta 
obligaţiile financiare în timpul perioadei respective. 
 

Îmbunătățirea rezultatelor financiare înregistrate a condus la achitarea integrală și la scadență a 
tuturor datoriilor curente aferente acestei perioade, societatea reușind chiar să reducă datoriile 
restante acumulate în prima parte a perioadei insolvenței față de principalii furnizori (CET Govora 
și Administrația Bazinală de Apă Olt) și față de personalul disponibilizat.  



 

Oltchim SA- societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement - 13 -  

Raportul administratorului special în semestrul I 2017 

  

Dupa aprobarea planului de reorganizare, în aprilie 2015, societatea nu a înregistrat noi datorii 
restante și în plus a reușit să reducă lună de lună restanțele provenind din anii 2013-2014. 
 
3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de 
societatea comercială. 
 

Nu au intervenit modificări în ceea ce privește drepturile deținătorilor de valori mobiliare. 

Oltchim S.A. deține un capital social în valoare de 34.321.138,30 lei, împărțit în 343.211.383 
acțiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/acțiune. 
   

Structura  acționariatului este următoarea: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tranzacțiile cu acțiunile societății în perioada 03.01.2017-30.06.2017 se prezintă astfel: 
 

Număr acțiuni tranzacționate 3.823.849 

Valoarea tranzacțiilor-lei 1.214.743 
Numărul tranzacțiilor 3.801 

Preț maxim intraday(17 și 20 ianuarie) 0,4260 
Preț minim intraday(15 martie) 0,2160 
Preț închidere în data de 30.06.2017 0,3180 
Capitalizare bursieră (mii lei) 30.06.2017 109.141 
Capitalizare bursieră(mii euro) 30.06.2017 23.985 

 

Evoluția grafică a prețului de închidere, a numărului de acțiuni tranzacționate comparativ cu 
evoluția indicelui bursier (BET Plus) este următoarea: 
 

 
 
Administrarea societății: 
 

Până la data deschiderii procedurii insolvenței, repectiv 30.01.2013 societatea era administrată de 
un Consiliul de Administrație format din 5 membri, aleși de către Adunarea Generală Ordinară a 

Acționar    Nr. acțiuni             % 

Statul Român, prin Ministerul Economiei 188.100.976 54,8062 
PCC SE 111.005.766 32,3433 
Persoane fizice  38.907.661 11,3364 
Persoane juridice 5.196.980 1,5142 

TOTAL 343.211.383 100 
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Acționarilor, mandatul acestora fiind de 4 ani. Mandatul administratorilor statutari a încetat la 
data desemnării administratorului special care este împuternicit de Adunarea Generala a 
Actionarilor să efectueze acte de administrare a Oltchim SA sub supravegherea administratorului 
judiciar.  
 

În data de 14 martie 2013 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a desemnat ca 
administrator special al Oltchim SA în procedura insolvenței pe domnul Stănescu Nicolae - 
Bogdan- Codruț.  
 

Conform Sentinței nr. 617 din 30 ianuarie 2013 pronunțată de Tribunalul Vâlcea – Secția a II-a 
civilă, în dosarul nr. 887/90/2013 a fost desemnat administrator judiciar Consorțiul format din 
ROMINSOLV SPRL București și BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL București. 
 

În prezent conducerea operativă directă a Oltchim S.A. aparține administratorului special care are 
atribuții de director general și directorului general adjunct. 
 

Componența conducerii executive este următoarea: 
 

Avram Dănuț Victor Director General Adjunct  

Tălpășanu Mihail* Director Direcția Producție 
Spiru-Ciobescu Armand   Director Direcția Comercială  
Smeu Alin Ion Director Direcția Economică 
Munteanu Dana Maria Director Direcția Resurse Umane 
Pîrvu Marius Director Direcția Petrochimică Bradu 

* Începând cu data de 23.06.2017, domnul Mihail Tălpășanu a fost revocat din funcția de Director de Producție fiind 
nominalizat domnul Nicu Laurențiu Andrei să preia această funcție pentru perioada rămasă până la finele anului 2017 

 
Informații privind experiența profesională, educarea și formarea persoanelor care asigură 
administrarea și conducerea societății sunt postate pe pagina web a societății, secțiunea Relația 
cu investitorii/Guvernanță Corporativă. 
 

4. Tranzacții semnificative 
 

În semestrul I 2017 Oltchim S.A. a derulat tranzacții cu societățile afiliate la care deține 
participații, astfel: 
 

Venituri din vânzari  
   mii lei 

       6 luni 2017       6 luni 2016 

Sistemplast SA  Rm. Vâlcea 20 20 
Oltquino SA  Rm. Vâlcea - - 
Protectchim SRL Rm.Valcea 62 219 
Total 82 239 

 
Achiziții de bunuri și servicii  
     mii lei 

       6 luni 2017       6 luni 2016 

Sistemplast SA  Rm. Vâlcea 3.735 2.982 
Oltquino SA  Rm. Vâlcea - - 
Protectchim SRL Rm.Vâlcea - 4 
Total 3.735 2.986 
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Situațiile Financiare la 30.06.2017 au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale 
de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, conform Ordinului Ministrului 
Finanțelor Publice nr. 2844/2016 cu modificările ulterioare. 
 
Menționăm, de asemenea, că întocmirea situațiilor financiare la 30.06.2017 s-a făcut  în baza 
prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului 
de Raportare Contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici.  
 
Situațiile financiare încheiate la data  de 30 iunie 2017 nu au fost auditate.  
 
 

 
Bogdan  Stănescu, 

Administrator Special 
 

 
                   Victor  Avram,                     Alin Smeu,  
            Director General Adjunct                                   Director Economic 
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OLTCHIM SA, în reorganizare judiciarǎ, in judicial reorganisation, en redressement 
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  30 iunie 2017  31 decembrie 2016  

ACTIVE      

      

Active pe termen lung      

Imobilizari corporale           848.839.099             872.235.002   

Investitii imobiliare                6.906.060               6.695.370   

Imobilizari necorporale                1.322.149                 1.472.029  

Active financiare                     45.916                 154.419   

Total active pe termen lung           857.113.224   880.826.820   

      

Active curente      

Stocuri              48.681.445              52.378.546   

Creante comerciale               42.533.951              39.048.349   

Impozite de recuperat               36.226.597                6.364.883   

Alte active                6.871.352                   951.839   

Numerar si echivalente de numerar              57.265.871              27.579.221   

Total active curente           191.579.216            126.322.838   

TOTAL ACTIVE       1.048.692.440   1.007.149.658   

      

CAPITALURI PROPRII SI DATORII      

Capital si rezerve       

Capital social        1.018.299.809          1.018.299.809   

Rezerve           389.828.394             394.528.299   

Rezultat reportat      (1.753.466.554)      (1.786.500.248)  

Total capitaluri proprii         (345.338.351)          (373.672.140)  

      

Datorii pe termen lung      

Imprumuturi   

           

615.689.723             615.689.723   

Venituri in avans                3.852.625                 4.269.701   

Datorii privind impozitul amanat              60.751.255   60.751.255   

Provizioane               36.343.062               36.343.062   

Alte datorii pe termen lung              21.316.447               21.316.447   

Datorii comerciale          367.097.853             367.097.853   

Datorii privind impozitele si taxele              32.718.682               32.718.682   

Total datorii pe termen lung        1.137.769.647          1.138.186.723   

      

Datorii curente      

Datorii comerciale         113.502.241             119.499.946   

Datorii privind impozitele si taxele              88.551.430               59.253.855   

Alte datorii              54.207.473   63.881.274   

Total datorii curente            256.261.144   242.635.075   

Total datorii        1.394.030.791   1.380.821.798   

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII        1.048.692.440   1.007.149.658   

     
 

 

Administrator Special 

Stanescu Nicolae Bogdan Codrut 

   Director General Adjunct 

    Avram Victor 

Director Economic 

Smeu Alin 
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     30 iunie 2017  30 iunie 2016 

      

Vanzari nete              480.212.113             378.137.762  

Venituri din investitii                   4.387.905                 4.342.003  

Alte castiguri sau (pierderi)                      (944.633)                    968.559  

Variatia stocurilor               (12.437.335)               (8.169.531) 

Cheltuieli cu materiile prime si consumabile             (222.726.306)          (165.214.409) 

Cheltuieli cu energia si apa             (102.749.551)            (85.568.869) 

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor               (23.113.287)            (25.954.005) 

Cheltuieli salariale               (55.068.718)            (49.123.468) 

Costul net al finantarii                        (83.278)                    (90.179) 

Venituri din subventii                      417.076                     420.845  

Alte cheltuieli                (31.239.882)            (25.353.934) 

      

Profit / (Pierdere) inaintea impozitarii                 36.654.104   24.394.774 

      

Impozit pe profit                  (8.948.334)  (5.796.251) 

Impozit specific unor activitati                      (25.358)   

      

Profit / (Pierdere) net(a)                 27.680.412   18.598.523 

      

Alte elemente ale rezultatului global                                -     - 

      

Total rezultat global                  27.680.412   18.598.523         

      

      

Profit / (Pierdere) pe actiune                         0,0807   0,0542 

      

Numar de actiuni               343.211.383   343.211.383 

 

 

 

Administrator Special 

Stanescu Nicolae Bogdan Codrut 

   Director General Adjunct 

    Avram Victor 

Director Economic 

Smeu Alin 
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Administrator Special 

Stanescu Nicolae Bogdan Codrut 

   Director General Adjunct 

    Avram Victor 

Director Economic 

Smeu Alin 

  30 iunie 2017  30 iunie 2016 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare:     

Profit / (Pierdere) net al  perioadei  27.680.412  18.598.523 

Ajustari pentru elemente nemonetare     

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor  46.373.066  48.831.270 

(Profit) / Pierdere din vanzarea de mijloace fixe  2.418.599  - 

Cheltuieli / (Venituri) privind ajustari depreciere active 

circulante 

 
(1.449.398)  431.876 

Amortizarea subventiilor  (417.076)  (420.845) 

Cheltuieli / (Venituri) privind dobanzile  (13.455)  (3.391) 

Depreciere / (Reversare depreciere) imobilizari corporale  (23.259.779)  (22.877.265) 

Depreciere / (Reversare depreciere) imobilizari financiare  108.503  - 

Cheltuieli cu impozitul pe profit  8.948.334  5.796.251 

Profit / (Pierdere) operational inaintea modificarilor  

in capitalul circulant 

 
60.389.206  50.356.419 

(Crestere) / Diminuare stocuri  4.462.852  12.992.796 

(Crestere) / Diminuare creante  (158.793.826)  (97.289.227) 

Crestere / (Diminuare) datorii  125.546.894  68.392.376 

Modificarile capitalului circulant  (28.784.080)  (15.904.055) 

Fluxuri de trezorerie din activitatea operationala  31.605.126  34.452.364 

Dobanzi platite  -  - 

Flux de  numerar din activitatea de exploatare  31.605.126  34.452.364 

     

Flux de numerar utilizat in activitatea de investitii:     

Dobanzi incasate  13.455  3.391 

Achizitii de imobilizari corporale si necorporale  (3.948.148)  (3.893.011) 

Incasari din vanzarea imobilizarilor  2.016.217  - 

Flux de  numerar din activitatea de investitii  (1.918.476)  (3.889.620) 

     

Flux de numerar generat din activitatea de finantare:     

Variatia imprumuturilor pe termen scurt  -  - 

Variatia imprumuturilor pe termen lung  -  - 

Plati de leasing  -  - 

Flux de numerar din activitatea de finantare  -  - 

     

Cresterea / (Descresterea) numerarului si echivalentului de 

numerar 

 
29.686.650  30.562.744 

     

Miscarea fluxului de numerar:     

Numerar la inceput de an 
 27.579.221  13.328.457 

 

Cresterea / (Descresterea) numerarului si echivalentului de 

numerar 

 

29.686.650  30.562.744 

Numerar la finele perioadei 
 

57.265.871  43.891.201 
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 Administrator Special 

Stanescu Nicolae Bogdan Codrut 

Director General Adjunct 

Avram Victor 

Director Economic 

Smeu Alin 

  
 Capital social   

Rezerve  

din reevaluare 
 Rezerve legale   Alte rezerve  

 Rezultat  

reportat  
  Total  

             

             

Sold la 1 ianuarie 2016     1.018.299.809     213.761.815   6.842.711   7.990.245   (1.785.562.719)  (538.668.139) 

             

Rezultatul perioadei                          -                    -                            -                         -   18.598.523  18.598.523 

Alte elemente ale rezultatului                         -                       -                           -   -  503.650  503.650 

             

Sold la 30 Iunie 2016   1.018.299.809    213.761.815           6.842.711    7.990.245  (1.766.460.546)  (519.565.966) 

             

Sold la 1 ianuarie 2017     1.018.299.809   379.695.343  6.842.711  7.990.245  (1.786.500.248)  (373.672.140) 

             

Rezultatul perioadei                          -                    -                            -                         -   27.680.412  27.680.412 

Rezerve din reevaluare aferente 

mijloacelor fixe vandute  

 

- 

  

(4.699.905) 

  

- 

  

- 

  

4.699.905 

  

- 

Alte elemente ale rezultatului                         -                       -                           -   -  653.377  653.377 

             

Sold la 30 Iunie 2017  1.018.299.809  374.995.438  6.842.711  7.990.245  (1.753.466.554)  (345.338.351) 
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NOTE EXPLICATIVE 

la Situaţiile Financiare individuale, încheiate la 30.06.2017 

 

 

NOTA 1.   INFORMAŢII GENERALE ŞI ACTIVITǍŢI PRINCIPALE 

 

Societatea Oltchim S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate deschisă pe acțiuni 

și s-a constituit în baza Legii 15/1990 prin H.G. nr.1213/20.11.1990. 

 

Sediul societății este în România, jud.Vâlcea, Rm.Vâlcea, str.Uzinei, nr.1. 

 

Domeniul principal de activitate al societății îl reprezintă fabricarea de produse chimice organice. 

 

Începând cu data de 30 ianuarie 2013 a fost declanşată procedura insolvenţei pentru Oltchim SA. 

 

Prin Sentinţa nr. 892/22.04.2015 pronunţată în dosarul de insolvenţă nr. 887/90/2013, aflat pe rolul 

Tribunalului Vâlcea, a fost confirmat Planul de reorganizare al debitoarei Oltchim SA propus de către 

Consorţiul de administratori judiciari ROMINSOLV SPRL şi BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL. 

 

Sentinţa este definitivă şi irevocabilă prin respingerea ca nefondate a recursurilor declarate de către Electrica 

Furnizare SA şi ANAF, aceasta hotărâre fiind pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în data de 24.09.2015. 

Oltchim SA este in reorganizare judiciara. 

 

In Sedinţa Adunării Creditorilor din 22 august 2016 a fost aprobată extinderea perioadei de reorganizare cu 

încă un an, respectiv până în aprilie 2019. 

 

Societatea a vandut in semestrul I 2017 produsele chimice atat pe piata locala, aproximativ 22% din cifra 

de afaceri, cat si pe cea internationala, aproximativ 78% din cifra de afaceri. 

 

Sistemul de management integrat calitate mediu (ISO 9001 și ISO 14001) al Oltchim a fost recertificat în 

anul 2014 de organismul TUV Management Service, certificarea fiind valabilă până în anul 2017.   

 

 

Structura acţionariatului 

 

Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei este principalul acționar. Capitalul social nominal 

subscris și vărsat atât la data de 30 iunie 2017, cât și la data de 31 decembrie 2016 este 34.321.383 lei divizat 

în 343.211.383 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,10 lei. Fiecare acțiune dă dreptul deținătorului ei 

la un singur vot. 

 

Structura acționariatului este următoarea: 

 

 30.06.2017  31.12.2016 

Acționari Număr acțiuni  %  Număr acțiuni  % 

Statul Român, prin 

Ministerul Economiei 

 

188.100.976 

                         

54,8062  

  

188.100.976 

                         

54,8062  

PCC SE 111.005.766    32,3433   111.005.766    32,3433  

Persoane fizice  38.907.661  11,3364  38.892.961      11,3321  

Persoane juridice 5.196.980  1,5142  5.211.680   1,5185  

TOTAL 343.211.383  100  343.211.383  100 
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Activitati desfasurate de Societate 

 

Obiectul de activitate cuprinde în principal: producția de produse petrochimice, produse clorosodice, 

oxoalcooli, alte produse chimice, inclusiv servicii și asistență tehnică și comercializarea acestora la intern 

și export, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății. 

 

 

Structura managementului 

 

Prin Sentinţa nr. 617 din 30 ianuarie 2013 pronunţată de Tribunalul Vâlcea – Secţia a II-a civilă, în dosarul 

nr. 887/90/2013 a fost numit administrator judiciar consorţiul format din ROMINSOLV SPRL Bucureşti, 

cu sediul in Bucureşti, Splaiul Unirii nr.223, etaj 3, sector 3, numar de înscriere în Registrul Formelor de 

Organizare RFO 0122/2006, reprezentată prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea, şi BDO BUSINESS 

RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Invingatorilor nr. 24, Clădirea Victory Business 

Center, Et. 3, Sector 3, număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006, reprezentată 

prin Partener Coordonator Niculae Bălan. 

În Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 14 martie 2013 acţionarii au desemnat ca 

administrator special al Oltchim SA, în procedura insolvenţei, pe domnul Stănescu Nicolae Bogdan  Codruţ. 

 

La data de 30.06.2017, conducerea societăţii este asigurată de: 

Consorţiu alcătuit din: 

ROMINSOLV S.P.R.L., reprezentată prin  

Partener Coordonator Gheorghe Piperea şi 

BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. 

reprezentată prin Partener Coordonator Niculae Bălan 

 

 

 

 

Administratori Judiciari 

Stănescu Nicolae Bogdan Codruţ Administrator Special 

Avram Dănuţ Victor Director General Adjunct  

Tălpăşanu Mihail* Director Direcţia Producţie 

Spiru-Ciobescu Armand   Director Direcţia Comercială 

Smeu Alin Ion Director Direcţia Economică 

Munteanu Dana Maria Director Direcţia Resurse Umane 

Pîrvu Marius Director Direcția Petrochimică Bradu 

* Începând cu data de 23.06.2017, domnul Mihail Tălpășanu a fost revocat din funcția de Director de 

Producție, fiind nominalizat domnul Nicu Laurențiu Andrei să preia această funcție pentru perioada 

rămasă până la finele anului 2017 
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NOTA 2. ACTIVE IMOBILIZATE 

 

Imobilizarile corporale sunt prezentate in „Situatia Pozitiei Financiare” la cost sau valoarea reevaluata, mai 

putin amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierderi de valoare in conformitate cu IAS 16 

„Imobilizarile corporale” si IAS 36 „Deprecierea activelor”. 

Activele societǎţii au fost reevaluate in anul 2016, situatiile financiare la 30.06.2017 cuprinzand activele la 

valoarea reevaluata. 

 

Situatia activelor imobilizate 

 

 

Elemente de imobilizări 
Nr. 

rd. 

Sold iniţial 

31.12.2016 
Creşteri 

Reduceri 

Sold final 

30.06.2017 Total 

Din care: 

dezmembrări 

 şi casări 

A B 1 2 3 4 5=1+2-3 

I.Imobilizări necorporale       

Cheltuieli de dezvoltare 01 7.827 0 0 X 7.827 

Alte imobilizări 02 1.566.739 3.044 0  1.569.783 

Active necorporale de explorare și  
evaluare a resurselor minerale 

03 0 0 0 X 0 

Avansuri acordate pentru 

imobilizări necorporale  
04 0 0 0 X 0 

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 1.574.566 3.044 0 X 1.577.610 

II.Imobilizări corporale 

Terenuri 06 117.980.873 0 2.678.491 X 115.302.382 

Construcţii 07 282.851.244 0 1.724.585 0 281.126.659 

Instalaţii tehnice şi maşini 08 527.804.614 8.960.345 57.630 0 536.707.329 

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 09 2.871.678 45.243 0 0 2.916.921 

Investitii imobiliare 10 6.967.281 0 0 0 6.967.281 

Active corporale de explorare si 

evaluare a resurselor minerale 11 0 0 0 0 0 

Plante productive 12 0 0 0 0 0 

Imobilizări corporale în curs de 

executie 13 83.044.764 4.972.563 9.005.588 0 79.011.739 

Investitii imobiliare in curs de  

executie 14 0 0 0 0 0 

Avansuri acordate pentru 

imobilizări corporale  
15 1.032.597 -807.671 224.926 0 0 

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 1.022.553.051 13.170.480 13.691.220 0 1.022.032.311 

III.Active biologice productive 17 0 0 0 X 0 

IV.Imobilizări financiare 18 154.419 0 0 X 154.419 

ACTIVE IMOBILIZATE – 

  TOTAL (rd. 05+16+17+18) 19 1.024.282.036 13.173.524 13.691.220 0 1.023.764.340 
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Situatia amortizarii activelor imobilizate 

Elemente de imobilizări 
Nr. 

rd. 

Sold iniţial 

31.12.2016 

Amortizare 

6 luni 2017 

Amortizare  

imobilizări scoase 

din evidenţă 

Amortizare 

la 30.06.2017 

A B 6 7 8 9=6+7-8 

I.Imobilizări necorporale           

Cheltuieli de dezvoltare 20 0 1.305 0 1.305 

Alte imobilizări 21 495 151.619 0 152.114 

Active necorporale de explorare si 

evaluare a resurselor minerale 
22 0 0 0 0 

TOTAL (rd. 20+21+22) 23 495 152.924 0 153.419 

II.Imobilizări corporale 

Terenuri 24 0 0 0 0 

Construcţii 25 0 7.543.116 23.304 7.519.812 

Instalaţii tehnice şi maşini 26 0 38.416.485 2.586 38.413.899 

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 27 0 201.232 0 201.232 

Investitii imobiliare 28 0 59.310 0 59.310 

Active corporale de explorare si 

evaluare a resurselor minerale 
29 0 0 0 0 

Plante productive 30 0 0 0 0 

TOTAL (rd. 24 la 30) 31 0 46.220.143 25.890 46.194.253 

III.Active biologice 32 0 0 0 0 

AMORTIZĂRI – TOTAL 

  (rd. 22+29+30) 
33 495 46.373.067 25.890 46.347.672 

 

Situatia ajustarilor pentru depreciere 

Elemente de imobilizări 
Nr. 

rd. 

Sold iniţial 

31.12.2016 

Ajustari 

constituite  

6 luni 2017 

Ajustari 

reluate la venituri 

Sold final 

30.06.2017 

A B 10 11 12 13=10+11-12 

I.Imobilizări necorporale           

Cheltuieli de dezvoltare 34 0 0 0 0 

Alte imobilizări 35 102.042 0 0 102.042 

Active necorporale de explorare și 
evaluare a resurselor minerale 

36 0 0 0 0 

TOTAL (rd. 32 la 34) 37 102.042 0 0 102.042 

II.Imobilizări corporale           

Terenuri 38 9.657.933 0 0 9.657.933 

Construcţii 39 22.729.030 0 1.573.942 21.155.088 

Instalaţii tehnice şi maşini 40 67.224.287 0 21.671.418 45.552.869 

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 41 54.113 0 14.419 39.694 

Investitii imobiliare 42 1.911 0 0 1.911 

Active corporale de explorare si 

evaluare a resurselor minerale evaluate 

la cost 
43 0 0 0 0 

Plante productive 44 0 0 0 0 

Imobilizări corporale în curs de executie 45 43.685.404 0 0 43.685.404 

Investitii imobiliare in curs de  

executie 46 0 0 0 0 

TOTAL (rd. 38 la 46) 44 143.352.678 0 23.259.779 120.092.899 

III.Active biologice productive 45 0 0 0 0 

IV.Imobilizări financiare 46 0 108.503 0 108.503 

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE 

– TOTAL  (rd. 37+47+48+49) 
47 143.454.720 108.503 23.259.779 120.303.444 
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NOTA 3. SITUATIA STOCURILOR 

 

In „Situatia Pozitiei financiare la 30.06.2017”, stocurile se prezinta la valoarea realizabila neta, prin 

diminuarea cu ajustarile pentru depreciere, obtinandu-se urmatoarele valori: 

 

 

 30 iunie 2017  31 decembrie 2016 

Produse finite                8.611.684          21.860.629  

Materii prime           15.021.251          9.834.115  

Materiale            9.482.306           9.177.493  

Ambalaje          640.166                258.115  

Productie in curs de executie            324.122                188.609  

Semifabricate         3.921.758            3.305.198  

Marfuri            65.431                  69.481  

Obiecte de inventar        456.325                  215.601  

Avansuri platite pentru cumparari de stocuri      10.158.402               7.469.303  

Total           48.681.445            52.378.546  

 

 

Ajustarile pentru depreciere inregistrate pe fiecare categorie de stocuri sunt dupa cum urmeaza: 

 

   30 iunie 2017  31 decembrie 2016 

Ajustari pentru deprecierea produselor finite                   35.312              157.418  

Ajustari pentru deprecierea materiilor prime              3.749.033              4.351.394  

Ajustari pentru deprecierea materialelor            43.146.838          43.210.605  

Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor         2.855.114           2.851.019  

Ajustari pentru deprecierea ambalajelor                    41.103                   37.094  

Ajustari pentru deprecierea obiectelor de inventar                 330.424                  316.045  

Total          50.157.824             50.923.575  

 

 

 

NOTA 4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 

 

 

 

Creante 30 iunie 2017  31 decembrie 2016 

Clienti interni 55.067.656               55.280.517  

Clienti externi 46.582.501               43.567.684  

Ajustari deprecieri clienti interni (33.550.326)           (33.936.753) 

Ajustari deprecieri clienti externi (25.565.880)         (25.863.099) 

Avansuri  pentru prestari servicii 6.632.592               611.366  

TVA de recuperat 35.315.398           5.598.851  

Alte creante 1.149.959                1.106.505  

TOTAL 85.631.900        46.365.071  

 

 

Cresterea la TVA de recuperat este determinata de faptul ca incepand cu anul 2017, OLTCHIM  a revenit la 

Directia de Administrare Mari  Contribuabili, iar returnarea TVA se efectueaza cu control anticipat.  

 

 

 



OLTCHIM SA, în reorganizare judiciarǎ, in judicial reorganisation, en redressement 

 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacǎ nu este specificat altfel) 

 

10 
 

 

Datorii 30 iunie 2017  31 decembrie 2016 

Furnizori interni            424.267.488          432.919.460  

Furnizori externi        41.675.293          39.934.566  

Datorie fata de AAAS      241.306.731              241.306.731  

Credite        374.382.992       374.382.992  

Dobanzi credite      22.718.305            22.673.667  

Clienti incasati in avans             14.657.313               13.743.774  

Datorii privind salariile               18.764.455            26.583.812  

Taxe si impozite datorate 121.270.112            91.972.537  

Impozit amanat              60.751.255              60.751.255  

Provizioane pentru beneficii angajati              10.350.115             10.350.115  

Provizioane investitii de mediu              25.992.947          25.992.947  

Decontari din operatii in participatie                             -                  1.468.163  

Alte datorii              37.893.785               38.741.779  

TOTAL 1.394.030.791    1.380.821.798  

 

 
La 30 iunie 2017 Oltchim SA inregistreaza datorii totale in suma de 1.394 milioane lei, din care: 

 1.049 milioane lei datorii inregistrate in conformitate cu Planul de reorganizare; 

 204 milioane lei datorii nete acumulate dupa intrarea in insolventa, din care cu scadenta depasita 

provenind din prima parte a perioadei insolventei 114 milioane lei; 

 61 milioane lei datorii si creante comerciale reciproce si datorii la bugetul de stat care se vor compensa 

cu TVA de recuperat; 

 26 milioane lei provizion pentru investitiile de mediu din Autorizatia Integrata de Mediu, cu termen de 

finalizare in anii 2021 si 2022; 

 54 milioane lei alte datorii, in principal impozit pe profit amanat, datorie care nu este exigibila. 

 

In totalul datoriilor acumulate in insolventa este cuprins si impozitul pe profit aferent anului 2015 in suma 

de 35 milioane lei calculat pentru veniturile din anularea datoriilor. Conform planului de reorganizare, 

acesta se achita in termen de 5 zile de la incasarea pretului de vanzare a pachetelor de active. Prin 

modificarea planului de reorganizare initial s-a schimbat metoda de vanzare a patrimoniului Oltchim, astfel 

ca, oriunde in cuprinsul planului de reorganizare se face referire la vanzarea Oltchim SPV, se va intelege 

vanzarea pachetelor de active si se va interpreta ca atare. 

 

In semestrul I 2017 societatea a continuat sa achite integral la scadenta toate datoriile curente. In plus, a 

redus arieratele acumulate in prima parte a insolventei pana la confirmarea planului de reorganizare si a 

inregistrat o diminuare a datoriilor restante cu 19,6 milioane lei, din care: 

 fata de furnizori cu 3,8 milioane lei; 

 fata de personalul disponibilizat cu 8 milioane lei; 

 fata de bugetul de stat cu 5,9 milioane lei; 

 fata de alti creditori cu 1,9 milioane lei. 

 

OLTCHIM SA achită impozitele şi taxele aferente salariilor prin compensare cu TVA negativ (TVA de 

recuperat inregistrat de societate la 30.06.2017: 35.315.398 lei).  
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NOTA 5. RAPORTAREA CIFREI DE AFACERI  PE SEGMENTE OPERATIONALE  

 

Societatea cuprinde urmǎtoarele segmente operaționale: 

 Produse anorganice - clorosodice: sodă caustică-lichidă si solidă, acid clorhidric; 

 Produse macromoleculare si organice de sinteză - petrochimie: polieteri-polioli, propilenoxid, 

propilenglicol; 

 Produse oxo-alcooli: octanol, izo-butanol, n-butanol. 

 

 

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de piete de desfacere: 

 

      6 luni 2017 (%)       6 luni 2016 (%) 

Piata interna      107.962.441  22  93.487.482 25 

Export 372.249.672 78  284.650.280 75 

      480.212.113  100  378.137.762 100 

 

 

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse: 

 

      6 luni 2017 (%)       6 luni 2016 (%)  

Petrochimie  288.607.299 60,1  254.082.632 67,2 

Clorosodice   101.373.925 21,1  80.142.132 21,2 

Oxo-alcooli 72.013.893 15,0  29.269.664 7,7 

Marfuri 10.153.001 2,1  10.553.404 2,8 

Directia Petrochimica Pitesti 157.590 0,0  8.092 0,0 

Materiale de constructii 5.514 0,0  4.235 0,0 

Diverse 7.900.891 1,6  4.077.603 1,1 

Total          480.212.113  100   378.137.762  100  

 

Recâştigarea pieţei externe s-a facut treptat, cu efect in cresterea cifrei de afaceri, dovedindu-se ca societatea 

este capabilă să livreze produse constant partenerilor, la termene şi în condiţiile solicitate de acestia. 

 

Cifra de afaceri realizată din vânzările de produse finite a crescut în semestrul I 2017 comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut cu 98.5 milioane lei, respectiv cu 27%, fiind determinată atât de creşterea 

cantităţilor de produse finite vândute (37% din creştere), cât şi de creşterea preţurilor de vânzare (63% din 

creştere). 

 

 

 

NOTA 6. VANZARI NETE 

  

 6 luni 2017  6 luni 2016 

Venituri din vanzarea produselor finite        456.965.482   360.113.313  

Venituri din vanzarea marfurilor           10.153.001          10.553.403  

Alte venituri            13.093.630            7.471.046  

Total      480.212.113       378.137.762  
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NOTA 7. ALTE CASTIGURI SAU PIERDERI 

 

 6 luni 2017  6 luni 2016 

Venituri din chirii           809.731      892.387  

Venituri din prestari servicii               381.902                534.934  

Venituri din penalitati percepute                 20.330                13.310  

Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar          (740.817)        (251.970) 

Castig / (pierdere) din ajustari depreciere active circulante           1.449.398             59.816  

Castig / (pierdere) din ajustari depreciere imobilizari 

financiare        (108.503)  

                           

-  

Castig / (pierdere) din sconturi            (363.380)             (323.162) 

Castig / (pierdere) din vanzare/casare imobilizari       (2.418.599)                          -  

Alte castiguri             25.305                 43.244  

Total          (944.633)  968.559 

 

 

NOTA 8. CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI CONSUMABILE 

 

 6 luni 2017  6 luni 2016 

Materii prime consumate       204.838.182   143.200.146  

Costul marfurilor vandute         8.856.892    9.423.290  

Cheltuieli cu energia si apa 102.749.551   85.568.869  

Cheltuieli cu materiale consumabile                                                                                                                                                                                                                                               9.031.232    12.590.973  

Total      325.475.857    250.783.278  

 

 

NOTA 9. CHELTUIELI CU DEPRECIEREA SI AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR 

 

 6 luni 2017  6 luni 2016 

Amortizarea imobilizarilor corporale    46.220.143           48.435.389  

Amortizarea imobilizarilor necorporale                152.923                 395.881  

(Castig) / Pierdere din ajustari pentru deprecierea  

imobilizarilor         (23.259.779)    (22.877.265) 

Total aferent activelor functionale         23.113.287       25.954.005  

 

Câştigul din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor  este determinat de reversarea  provizionului  

constituit în anii precedenţi, pentru activele nefuncţionale pentru care s-a înregistrat cheltuiala cu 

amortizarea, astfel cheltuiala neta cu deprecierea  şi amortizarea este strict aferentă  activelor  utilizate care 

au generat  venituri. 

 

 

NOTA 10. COSTUL NET AL FINANTARII 

 

 6 luni 2017  6 luni 2016 

Cheltuieli cu dobanzile bancare                             -   - 

Comisioane bancare si costuri asimilate                   83.278   90.179 

Total                  83.278   90.179 
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NOTA 11. ALTE CHELTUIELI 

 

 6 luni 2017  6 luni 2016 

Cheltuieli privind transportul si logistica               9.203.783           7.008.265  

Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti         6.221.312         8.910.857  

Cheltuieli de protocol             34.847                     29.337  

Cheltuieli cu reparatiile         2.719.958              3.277.549  

Cheltuieli cu impozite si taxe            2.527.774           2.899.362  

Cheltuieli din creante                          -             491.692  

Cheltuieli privind asigurarile              294.620                  349.344  

Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile               85.855                   87.277  

Cheltuieli cu deplasari             71.486                     89.424  

Cheltuieli privind chiriile                 47.021                     60.022  

Cheltuieli privind amenzile si penalitatile          2.303.317                1.934.969  

Penalitati ABA Olt - depasire concentratii poluanti din 

ape uzate           6.450.062   

 

- 

Alte cheltuieli              1.279.847                  215.836  

Total             31.239.882             25.353.934  

 

 

NOTA 12. CHELTUIELI SALARIALE 

 

Cheltuielile cu personalul aferente semestrului I 2017 si semestrului I 2016: 

 

 6 luni 2017  6 luni 2016 

Salarii și indemnizații brute            40.168.341        36.440.534  

Cheltuieli cu asigurările sociale angajator           11.714.782            10.638.859  

Tichete de masa                3.185.595             2.044.075  

Total             55.068.718   49.123.468 

 

Numǎrul mediu de salariați pe semestrul I 2017 a fost de 1.944 față de 1.940 pe semestrul I 2016.  

Pentru toți salariații se plătesc asigurări sociale. 

Salariații societății sunt cuprinși în planul de pensii al statului. 

 

 

NOTA 13. REZULTAT TOTAL 

 

 6 luni 2017  6 luni 2016 

Rezultat total brut               36.654.104   24.394.774 

Impozit pe profit          (8.948.334)  (5.796.251) 

Impozit specific unor activitati                 (25.358)  - 

Rezultat net             27.680.412   18.598.523 
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Rezultatele înregistrate în semestrul I 2017 de către OLTCHIM SA confirmă evolutia pozitiva inregistrata 

in ultimii ani, la care au contribuit eficientizarea continua a activitatii societății, recastigarea pietelor de 

desfacere cu preponderență externe si retehnologizările efectuate la principalele instalații tehnologice.  

 

Analiza comparativă a indicatorilor financiari înregistraţi de OLTCHIM SA din activitatea curentă (fără 

influenţa în semestrul I 2015 a profitului scriptic rezultat ca urmare a aprobării Planului de reorganizare),  

în semestrul I al fiecărui an după intrarea în procedura insolvenţei: 

       -mii lei- 

Nr. 

Crt. 
Indicatori 

Sem. I 

2013 

Sem. I 

2014 

Sem. I 

2015 

Sem. I 

2016 

Sem. I 

2017 

1 Cifra de afaceri 210.525  271.039  364.660  378.138  480.212  

2 Venituri totale 239.174  275.199  366.693  379.655  479.236  

   -venituri din exploatare 206.987  274.306  364.687  377.960  477.556  

   -venituri financiare 32.187  893  2.005  1.694  1.680  

3 Cheltuieli totale 386.671  389.710  375.816  355.260  442.582  

   -cheltuieli din exploatare 327.923  383.110  371.058  352.994  439.703  

   -cheltuieli financiare 58.748  6.600  4.759  2.266  2.880  

4 Rezultat brut (147.496) (114.511) (9.124) 24.395  36.654  

  
 -rezultat din exploatare, 

 din care: 
(120.935) (108.804) (6.370) 24.967  37.853  

        - cheltuiala amortizare 55.255  73.244  30.789  25.954  23.113  

   -rezultat financiar (26.561) (5.707)  (2.753)  (572) -1.199  

5 
EBITDA (rezultat din 

exploatare + amortizare) 
(65.680)  (35.560) 24.419  50.921  60.967  

 

Comparativ cu activitatea curenta din anii anteriori, in semestrul I al anului 2017 OLTCHIM SA a obținut 

următoarele rezultate: 

 profit pe total activitate de 36,7 milioane lei (echivalent 8,1 milioane euro), reprezentând o 

imbunatatire  cu  12,3  milioane  lei (echivalent 2,7 milioane euro)  fata  de  semestrul I  2016  si  cu 

184,2  milioane  lei (echivalent 40,6 milioane euro)  fata  de semestrul I 2013; 

 o imbunatatire a indicatorului financiar EBITDA cu 10,1 milioane lei (echivalent 2,2 milioane 

euro) fata de semestrul I 2016 si cu 126,6 milioane lei (echivalent 27,9 milioane euro) fata de 

semestrul I 2013; 

 cifra de afaceri a crescut cu 102,1 milioane lei (echivalent 22,5 milioane euro) fata de semestrul I 

2016 si cu 269,7 milioane lei (echivalent 59,5 milioane euro) fata de semestrul I 2013. 

 

Structura  rezultatului  brut  aferent semestrului I 2017, respectiv profit in suma de  36.654 mii lei, este 

urmatoarea: 

 Profit brut de 44.583 mii lei aferent activelor functionale de pe platforma industriala de la Rm. 

Valcea; 

 Cheltuieli  de 5.583 mii lei aferente Diviziei Petrochimice Bradu; 

 Cheltuieli de 2.346 mii lei aferente activelor nefunctionale de pe platforma industriala de la 

Rm.Valcea. 

 

Evolutia buna a societatii se reflecta si in comparatia cu prevederile din Planul de reorganizare. Astfel, 

cumulat pe 26 luni, indicatorul EBITDA este mai bun cu 21,57 milioane euro comparativ cu prevederile din 

Planul de reorganizare (EBITDA cumulat realizat pe 26 luni – 36,31 milioane euro, comparativ cu suma de 

14,74 milioane euro - prevazuta in Planul de reorganizare). 
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NOTA 14. POLITICI CONTABILE 

 

Situațiile Financiare la 30.06.2017 s-au întocmit în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare 

Financiară și sunt neauditate. 

Pentru conversia în lei a creanțelor și datoriilor în valută s-au folosit cursurile de schimb din data de 

30.06.2017 comunicate de Banca Nationala a Romaniei. 

 

Continuitatea activitatii 

OLTCHIM este in procedura insolventei din 30 ianuarie 2013. Prin Sentinta nr. 892/22.04.2015, judecatorul 

sindic a confirmat Planul de reorganizare propus de administratorii judiciari si aprobat de creditori. 

 

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune 

faptul ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil, in baza planului de reorganizare 

aprobat si aflat in derulare. Rezultatele inregistrate sunt mai bune decat prevederile din plan, astfel ca  nu 

au fost necesare ajustari. 

 

Bazele evaluarii 

 

Valoarea justa a activelor imobilizate a fost stabilita pe baza principiului continuitatii. Activele societatii au 

fost reevaluate in anul 2016, situatiile financiare la 30.06.2017 cuprinzand activele la valoarea reevaluata. 

Amortizarea calculata la valorile reevaluate, prin metoda liniara, este inregistrata lunar in cheltuielile de 

exploatere. La casarea sau cedarea ulterioară a unui activ reevaluat, surplusul din reevaluare atribuibil inclus 

în rezerva din reevaluare este transferat direct în rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din 

rezerve din reevaluare. Transferul rezervei din reevaluare nu este posibil decât în cazul derecunoaşterii 

activului. 

 

Situatiile financiare sunt intocmite la cost istoric modificate pentru a include ajustarea capitalurilor proprii 

conform Standardului International de Contabilitate (“IAS”) 29 ("Raportarea financiara in economiile 

hiperinflationiste") pana la 31 decembrie 2003. Incepand cu 1 ianuarie 2004, economia Romaniei nu mai 

este considerata hiperinflationista. Societatea a incetat aplicarea IAS 29 incepand cu aceasta data.   

 

Tranzactii in moneda straina 

 

Tranzactiile in moneda straina sunt transformate in moneda functionala a Societatii utilizand rata de schimb 

din ziua tranzactiei. Activele monetare in moneda straina sunt transformate in moneda functionala cu o rata 

de schimb la data raportarii contabile. Diferentele de curs valutar sunt inregistrate in contul de profit si 

pierdere. Activele si pasivele nemonetare care sunt prezentate pornind de la costul istoric in valuta sunt 

transformate utilizand rata de schimb de la data raportarii. 

 

Ratele de schimb la 30 iunie 2017 sunt dupa cum urmeaza: 

1 euro  4,5539  

1 dolar   3,9915  

 

Amortizarea 

 

Amortizarea se calculeaza la valorile reevaluate, prin metoda liniara, de-a lungul duratei utile de viata 

estimata a activelor, incepand din luna urmatoare puneri in functiune, dupa cum urmeaza: 

     Ani 

Cladiri si constructii speciale  10 - 50 

Instalatii tehnice si masini   3 - 15 

Mobilier, aparatura, birotica, altele 3 - 15 

Terenurile si imobilizarile in curs nu fac obiectul amortizarii. 
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Cheltuielile efectuate pentru inlocuirea unei componente a unui element de imobilizari corporale care este 

inregistrat in contabilitate ca si activ separat sunt capitalizate in mijlocul fix cu valoarea contabila a 

componentei inlocuite. Alte cheltuieli ulterioare sunt capitalizate numai cand genereaza beneficii economice 

ulterioare pentru Societate. Toate celelalte cheltuieli sunt incorporate in contul de profit si pierdere pe 

masura ce se efectueaza. 
 

Costurile cu reparatia si intretinerea imobilizarilor corporale sunt trecute pe cheltuieli pe masura ce se 

efectueaza. Imbunatatirile care maresc semnificativ durata de viata sau valoarea mijlocului fix sunt 

capitalizate. 

 

Stocuri 
 

Valoarea contabila a stocurilor se recunoaste ca o cheltuiala in perioada in care a fost recunoscut venitul 

corespunzator, atunci cand stocurile sunt vandute sau utilizate in Societate. Costul stocurilor aprovizionate 

este  determinat pe baza metodei „primul intrat, primul iesit”. 
 

Costul produselor finite si al celor in curs cuprinde materii prime, forta de munca directa, alte cheltuieli 

directe si cheltuieli indirecte care se refera la productie (bazate pe capacitatea normala de productie), dar 

excluzand costul imprumuturilor.  Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat in cursul normal 

al activitatii minus costurile estimate pentru finalizare, daca este cazul, si cheltuielile ocazionate de vanzare. 

Sunt inregistrate ajustari pentru stocurile cu miscare lenta, uzate fizic si moral daca este cazul. 

 

Disponibilitati banesti 
 

Disponibilitatile banesti includ casa, conturile curente, depozitele bancare si valorile de incasat (CEC). 

Contabilitatea disponibilitatilor in conturile bancare/casierie si a miscarii acestora ca urmare a incasarilor si 

platilor efectuate se tine distinct in lei si in valuta. 

 

Capital social 

 

Capitalul social cuprinde actiunile ordinare inregistrate la valoarea nominala.  

 

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si numai 

dupa inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului. 

 

Valoarea capitalului social a fost ajustata conform IAS 29 “Raportare financiara in economiile 

hiperinflationiste”. 

 

Impozitul pe profit 
 

Impozitul pe profit cuprinde o parte curenta si o parte amanata. Impozitul pe profit este recunoscut in contul 

de profit si pierdere cu exceptia cazului in care se refera la pozitii anterior recunoscute direct in capitalurile 

proprii, caz in care se prezinta in capitalurile proprii. 

 

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal al perioadei, utilizand cota de impozit in vigoare la 

data bilantului, ajustat cu corectiile anilor anteriori. 
 

Impozitul amanat se obtine aplicand metoda bilantiera asupra tuturor diferentelor temporare dintre valoarea 

contabila si baza fiscala a elementelor bilantiere. Urmatoarele diferente temporare nu sunt luate in 

considerare: fondul comercial nedeductibil fiscal, recunoasterea initiala a activelor sau pasivelor care nu 

sunt combinari de intreprinderi si care nu afecteaza nici profitul contabil, nici profitul impozabil. Impozitul 

amanat se calculeaza pe baza ratelor de impozitare prevazute de legislatia in vigoare a se aplica in perioada 

cand se va realiza diferenta temporara. 
 

Impozitul amanat la plata este recunoscut numai in masura in care este probabil sa se obtina profit impozabil 

in viitor, astfel incat pierderile fiscale reportate si diferentele temporare sa poata fi utilizate. Impozitul 

amanat la plata este diminuat in masura in care beneficiul fiscal aferent este improbabil sa se realizeze. 
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NOTA 15. ALTE INFORMAŢII 

 

Tranzacţii cu părţile afiliate şi asociate 

 

Natura tranzacţiilor cu partile afiliate este detaliată mai jos. Societatea a participat la tranzacţiile cu părţile 

afiliate în cursul normal al activităţii în condiţiile unor termeni contractuali normali. 

 

(i) Tranzactii cu partile afiliate 

 

Vanzari     

  6 luni 2017  6 luni 2016 

Sistemplast SA  19.923  19.717 

Oltquino SA  103  206 

Protectchim SRL  62.305   219.415 

Total                        82.330                     239.338  

 

Achizitii de bunuri si servicii  

  6 luni 2017  6 luni 2016 

Sistemplast SA  3.734.881  2.981.892 

Oltquino SA  0  0 

Protectchim SRL  0  3.797 

Total          3.734.881                2.985.689  

 

(ii) Solduri cu partile afiliate 

 

Creante clienti  

  30 iunie 2017  31 decembrie 2016 

Sistemplast SA  2.187  1.261 

Oltquino SA  0  31 

Protectchim SRL  259.277   197.199 

Total                      261.464                     198.491  

 

Furnizori si alte datorii 

  30 iunie 2017  31 decembrie 2016 

Sistemplast SA  495.033  636.041 

Oltquino SA  0  0 

Protectchim SRL  0  0 

Total                495.033                     636.041  

 

Evenimente ulterioare 

 

În data de 06 iulie 2017 s-a încheiat etapa de depunere a ofertelor finale angajante în procesul competitiv 

privind vânzarea pachetelor de active ale societăţii. Selectarea ofertelor castigatoare se va face in Adunarea 

Creditorilor. 

 

Cotatia bursiera 

 

Preţul de închidere al unei acţiuni OLT în data de 30.06.2017 este de 0,3180 lei, iar capitalizarea bursieră 

înregistrată în această dată este de 109.141.220 lei. 

 

   Administrator Special 

    Stanescu Nicolae Bogdan Codrut 

          Director General Adjunct 

          Avram Victor 

    Director Economic 

    Smeu Alin 
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______________________________________________________________ 

 

                                                  

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII 

PRIVIND SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE CONDENSATE LA DATA SI 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA 

LA 30 IUNIE 2017 

 

 

Situatiile financiare consolidate la si pentru perioada financiara incheiata la 30 iunie 2017 se refera la 

Companie si filiala sa Sistemplast S.A.(94,4%) (impreuna fiind definite ca “Grupul”) si la interesele Grupului in 

societatile asociate:  Oltquino (46,64%), Euro Urethane (41.28%) si Protectchim (30,00%). Situatiile financiare 

consolidate cuprind in principal activitatea Societatii OLTCHIM S.A., care este proponderenta in cadrul Grupului, 

activitatea acesteia in detaliu fiind prezentata in Raportul la Situatii financiare individuale. Prezentul raport 

cuprinde numai date suplimentare ca urmare a consolidarii situatiilor financiare la nivelul Grupului. 

 

I. ANALIZA ACTIVITATII OLTCHIM  

Obiectul de activitate al OLTCHIM cuprinde in principal: productia de produse clorosodice, oxoalcooli, 

produse petrochimice, alte produse chimice, inclusiv servicii si asistenta tehnica si comercializarea acestora la 

intern si export. 

 

Societatea OLTCHIM S.A. a fost infiintata ca societate pe actiuni prin H.G. 1213/20.11.1990 si inscrisa la 

Registrul Comertului cu nr. J38/219/1991. 

 

Principalii indicatori economico – financiari din situatiile financiare consolidate  interimare condensate 

conform IAS 34 "Raportarea financiara interimara”, realizati de OLTCHIM S.A. la 30 iunie 2017 comparativ cu 

cei corespunzatori din anul 2016, sunt: 

 

 

 

 

 

    Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, Romania 

    Tel: +40-(0)-250-701200         Fax: +40-(0)-250-735030 

                    www.oltchim.ro 

       Nr. inregistrare Registrul Cometului: J/38/219/18.04.1991 

                    Cod unic de inregistrare: RO 1475261 

In reorganizare judiciara 

In judicial reorganisation 

En redressement  
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Pozitia financiara consolidata interimara condensata - forma prescurtata  

                                                  -mii lei- 

Denumire indicator 
Valoare la 

30.06.2017 

Valoare la 

31.12.2016 

ACTIVE   

1. Active pe termen lung- total, din care: 857.171 880.779 

Imobilizari corporale 848.941 872.340 

Imobilizari necorporale 1.324 1.474 

Investitii imobiliare 6.906 6.965 

2. Active curente, total din care: 192.281 127.080 

Stocuri 48.927 52.540 

Creante comerciale 42.783 39.510 

Alte active 100.571 35.030 

TOTAL ACTIVE (1+2) 1.049.452 1.007.859 

CAPITALURI SI DATORII   

3. Total capitaluri, din care: (345.551) (374.008) 

-Capitaluri proprii, din care: (345.542) (373.998) 

  Capital social 1.018.300 1.018.300 

  Rezerve 391.068 391.068 

  Pierderea  curenta si reportata (1.754.910) (1.788.066) 

-Interese non-controlabile (9) (10) 

4. Datorii pe termen lung, din care: 1.137.789 1.138.225 

Imprumuturi  615.690 615.690 

Datorii comerciale 367.098 367.098 

Datorii privind impozitele si taxele 32.719 32.719 

Alte datorii pe termen lung 122.282 122.718 

5. Datorii curente, din care: 257.214 243.642 

Datorii comerciale  113.160 119.196 

Datorii privind impozitele si taxele 89.549 60.230 

Alte datorii 54.505 64.216 

TOTAL DATORII SI CAPITALURI (3+4+5) 1.049.452 1.007.859 

 



3 

 

Cont de profit si pierdere consolidat interimar condensat - forma prescurtata 

 

                                    -mii lei- 

Denumire indicator 
Valoare la 

30.06.2017 

Valoare la 

30.06.2016 

1. Venituri - total, din care 485.363 384.408 

Vanzari nete 480.212 378.138 

2. Cheltuieli - total, din care: (448.695) (360.055) 

Cheltuieli cu materiile prime si materialele (223.190) (165.485) 

Cheltuieli cu energia si apa (102.750) (85.569) 

Cheltuieli salariale (58.432) (52.054) 

Cheltuieli cu amortizarea (23.131) (25.968) 

Alte cheltuieli (41.192) (30.979) 

3. Profit  inaintea impozitarii (1+2) 36.668 24.353 

4. Cheltuiala cu impozitul pe profit (8.948) (5.796) 

5. Cheltuiala cu impozitul specific unor activitati (25) - 

6.Profit net al exercitiului (3+4+5) 27.695 18.557 

 

In semestrul I 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016, Grupul a crescut cifra de afaceri din 

activitatea curenta cu 102 milioane lei, respectiv cu 27%, iar profitul net a crescut cu 9,1 milioane lei, respectiv cu 

49%. 

 

 

 

Pe filiale componente ale consolidarii,  societatile comerciale au realizat urmatoarele rezultate: 

 

A.   OLTCHIM S.A. Rm. Valcea 

Activitatea acesteia este preponderenta in cadrul Grupului. 

Principalii indicatori economico – financiari realizati in semestrul I 2017 si utilizati in consolidare sunt: 

  

                                    -mii lei- 

Denumire indicator 
Valoare la 

30.06.2017 

Valoare la 

30.06.2016 

1.Venituri - total, din care: 483.655 383.448 

Vanzari nete 480.212 378.138 

2. Cheltuieli - total (447.001) (359.053) 

3. Profit /(pierdere) inaintea impozitarii (1+2) 36.654 24.395 

4. Cheltuiala cu impozitul pe profit                        (8.949)                      (5.796) 

5. Cheltuiala cu impozitul specific unor activitati (25) - 

6. Profit/(pierdere) net/a al/a exercitiului (3+4+5) 27.680 18.599 
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B.   SISTEMPLAST SA Rm. Valcea 

Societatea s-a infiintat in 12 februarie1999. Sediul societatii este in Ramnicu Valcea, Str.Uzinei, nr. 1. 

Activitatea principala a societatii este constituita din  lucrari mecanice si  mentenanta. 

Capitalul social este in valoare de 7.700.162 lei, cu urmatoarea structura a actionariatului: 

- OLTCHIM S.A.      94,4% 

- CHARITY HOLDINGS S.A.                    5,2% 

- Alti actionari               0,4% 

 

Principalii indicatori economico – financiari realizati in semestrul I 2017 sunt: 

                                     -mii lei- 

Denumire indicator 
Valoare la 

30.06.2017 

Valoare la 

30.06.2016 

1.Venituri - total 4.212 3.463 

2. Cheltuieli - total (4.198) (3.458) 

3. Profit /(pierdere) inaintea impozitarii (1+2) 14 5 

4. Cheltuiala cu impozitul pe profit - - 

5. Profit/(pierdere) net/a al/a exercitiului (3+4) 14 5 

  

Si activitatea Sistemplast a crescut in semestrul I 2017 comparativ cu semestrul I 2016, veniturile totale 

crescand cu 749 mii lei, iar profitul net cu 9 mii lei.     

 

 

II. SOCIETATI  ASOCIATE – DESCRIERE 

 

OLTCHIM mai detine participatii cu procente intre 20% si  50% la urmatoarele societati comerciale : 

                            

           Compania            Actiuni detinute (%)               

         

  

1. Oltquino SA – Rm. Valcea                      46,64%    

2. Euro Urethane SRL – Rm. Valcea                    41,28%                

3. Protectchim SRL – Rm. Valcea                        30,00%   

 

Pentru societatile asociate  la care OLTCHIM detine intre 20% si 50% din capitalul social, la intocmirea 

situatiilor financiare consolidate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), asa 

cum sunt aprobate de Uniunea Europeana, se are in vedere doar profitul calculat in functie de aportul la capitalul 

social. 

 

Oltquino SA este o societate mixta infiintata in 19 decembrie 1994 avand ca actionari pe Oltchim SA cu 

46,64 % din actiuni, Inquinosa Spania cu 52,99 % din actiuni si persoane fizice spaniole 0,37 %. 

Sediul societatii este in Ramnicu Valcea. Str. Uzinei. nr.1. Societatea si-a sistat total activitatea. 

   30 iunie 2017 

                    mii lei 

    Capital social:                    2.035 

    Total active                       342 

    Total datorii                         48 

    Venituri totale                           6 

    Cheltuieli totale                         19 

    Profitul/(Pierderea) semestrului I 2017:                       (13) 
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            Euro Urethane este o societate pe actiuni, Oltchim S.A. detine 41,28% din capitalul social, restul de 

58,72% fiind detinut de PCC SE.  

 

Sediul societatii este in Ramnicu Valcea, Str.Uzinei. nr.1. Obiectul de activitate este fabricarea 

toluendiizocianatului. In prezent societatea este pe investitii. 

   30 iunie 2017 

                    mii lei 

    Capital social:                    5.611 

    Total active                    5.321 

    Total datorii                         12 

    Venituri totale                         86 

    Cheltuieli totale                       175 

    Profitul/(Pierderea) semestrului I 2017:                       (89) 

 

 

 Protectchim SRL este o societate infiintata in 27 februarie 2003,  la care Oltchimul detine 30% din 

capitalul social, restul fiind detinut de persoane fizice. 

 

 Sediul societatii este in Ramnicu Valcea, Str.Uzinei. nr.1. Societatea a fost infiintata prin externalizarea 

activitatilor „Cauciucare” si „Investitii-Constructii” apartinand Oltchim S. A. Rm Valcea. Obiectul de activitate 

este prestarea serviciilor de constructii, lucrari izolatii si protectie anticoroziva. 

 

 In perioada 2014-2015 investitia in Protectchim a devenit incerta, fiind diminuata la 7,5% prin majorarea 

de capital efectuata de aceasta societate, fara acordarea dreptului de preferinta Oltchim SA. 

 

 In luna decembrie 2016 participatia Oltchim S.A. in Protectchim a revenit la 30% urmare a prevederilor 

Rezolutiei nr.11.096/20.12.2016 emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea. 

 

 Societatea Protectchim a intrat in insolventa incepand cu data de 08.03.2017, conform Hotararii 

nr.353/08.03.2017, pronuntata in Dosarul nr.2263/90/2016, deschis in data de 01.08.2016  la Tribunalul Valcea. 

 

  Influenta in contul de profit si pierdere al situatiilor financiare consolidate condensate OLTCHIM  a 

rezultatelor inregistrate de societatile asociate la care detinerile sunt intre 20% si 50%, este redusa la zero, 

pierderile cumulate inregistrate de cele trei societati diminuand total investitiile in capitalurile acestora. 

  

O sinteza a profitului brut inregistrat de Grupul OLTCHIM in situatiile financiare consolidate la 30 iunie 

2017, in suma de 36.668 mii lei, se prezinta astfel: 

 

- profit brut inregistrata de OLTCHIM S.A. 

- profit brut inregistrata de SISTEMPLAST                      

 

36.654 mii lei; 

 14 mii lei. 

 

Administrator Special 

Stanescu Bogdan 

Director General Adjunct 

Avram Victor 

Director Economic 

Smeu Alin 



OLTCHIM SA societate in reorganizare judiciara 

 

 

 

SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE 

CONDENSATE 

 

LA DATA SI PENTRU PERIOADA INCHEIATA 

LA 30 IUNIE 2017 
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Administrator Special 

Stanescu Bogdan 

 Director General Adjunct 

Avram Victor 

Director Economic 

Smeu Alin 

  30 iunie 2017  31 decembrie 2016 

ACTIVE     

 

Active pe termen lung     

Imobilizari corporale  848.941   872.340  

Investitii imobiliare  6.906  6.965 

Imobilizari necorporale  1.324  1.474 

Total active pe termen lung  857.171  880.779 

 

Active curente     

Stocuri  48.927   52.540  

Creante comerciale  42.783   39.510  

Impozite de recuperat  36.245   6.376  

Alte active  7.005   1.035  

Numerar si echivalente de numerar  57.321   27.619  

Total active curente  192.281   127.080  

 

TOTAL ACTIVE  1.049.452   1.007.859  

     

CAPITALURI PROPRII SI DATORII     

 

Capitaluri proprii atribuibile proprietarilor societatii-mama      

Capital social  1.018.300   1.018.300  

Rezerve  391.068  395.768 

Rezultat curent si reportat  (1.754.910)  (1.788.066) 

Total capitaluri proprii atribuibile proprietarilor societatii-  

mama (345.542)  (373.998) 

 

Interese non-controlabile  (9)  (10) 

Total capitaluri proprii  (345.551)  (374.008) 

 

Datorii pe termen lung     

Imprumuturi   615.690  615.690 

Subventii si venituri in avans  3.853   4.270  

Datorii privind impozitul amanat  60.751  60.751 

Provizioane  36.343  36.343 

Alte datorii pe termen lung  21.316   21.316  

Datorii comerciale  367.098  367.098 

Datorii privind impozitele si taxele  32.719  32.719 

Datorii aferente contractelor de leasing  19  38 

Total datorii pe termen lung  1.137.789   1.138.225  

 

Datorii curente     

Datorii comerciale  113.160   119.196  

Datorii privind impozitele si taxele  89.549   60.230  

Partea curenta a datoriilor aferente contractelor de leasing  22  8 

Alte datorii  54.483   64.208  

Total datorii curente   257.214   243.642  

Total datorii  1.395.003  1.381.867  

     

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII  1.049.452   1.007.859  

OLTCHIM SA – societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement 

Situatia pozitiei financiare consolidata condensata la data de 30 iunie 2017 

(Toate sumele exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel) 

 

(Toate sumele exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel) 

 

Notele atasate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare consolidate interimare condensate. 
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30 iunie 2017  30 iunie 2016 

      

Vanzari nete   480.212  387.138 

Venituri din investitii   4.388   4.342  

Alte castiguri sau (pierderi)    763  1.928 

Variatia stocurilor   (12.431)  (8.159) 

Cheltuieli cu materiile prime si consumabile   (223.190)  (165.485) 

Cheltuieli cu energia si apa   (102.750)  (85.569) 

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor   (23.131)  (25.968) 

Cheltuieli salariale   (58.432)  (52.054) 

Costul net al finantarii    (97)  (99) 

Venituri din subventii   417   421  

Alte cheltuieli    (29.081)  (23.095) 

Rezultatul asociatilor pusi in echivalenta   -  (47) 

Profit/(Pierdere) inaintea impozitarii   36.668  24.353 

      

Impozitul pe profit   (8.948)   (5.796)  

Impozit specific unor activitati   (25)  - 

Profit/(Pierderea) net/a a exercitiului   27.695  18.557 

      

Profit/(Pierdere) atribuibila :      

           Proprietarilor societatii-mama   27.694  18.569 

           Intereselor non-controlabile   1   (12)  

Profit/(Pierdere) pe actiune aferenta activitatii 

continue si activitatii discontinue atribuibila 

societatii mama (LEI pe actiune)       

Profit/(Pierdere) pe actiune. de baza       

Din activitati continue   0,080735  0,054133 

      

Numar de actiuni. milioane   343   343  

 

 

 

 

Administrator Special 

Stanescu Bogdan 

 Director General Adjunct 

Avram Victor 

Director Economic 

Smeu Alin 

 

 

  

OLTCHIM SA – societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement 

Contul de profit si pierdere consolidat condenst laldata de 30 iunie 2017 

(Toate sumele exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel) 

 

OLTCHIM SA – societate in insolventa 

Situatia pozitiei financiare consolidata condensata la data de 30 iunie 2013 

(Toate sumele exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel) 

 

Notele atasate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare consolidate interimare condensate. 
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 30 iunie 2017   30 iunie 2016  

     

     

Profit/(Pierderea) perioadei  27.695  18.557 

Alte elemente ale rezultatului global  -  - 

     

Rezultatul total global pe an  27.695  18.557 

     

Rezultatul global total atribuibil:     

           Proprietarilor societatii-mama  27.694  18.569 

           Intereselor non-controlabile  1  (12) 

 

 

 

 

 

Administrator Special 

Stanescu Bogdan 

 Director General Adjunct 

Avram Victor 

Director Economic 

Smeu Alin 

OLTCHIM SA – societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement 

Situatia rezultatului global consolidat condensat  data de 30 iunie 2017 

 (Toate sumele exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel) 

 

Notele atasate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare consolidate interimare condensate. 
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OLTCHIM SA societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement 

Situatia fluxurilor de trezorerie consolidata condensata pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017 

(Toate sumele exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel 

 

  
 30 iunie 2017  30 iunie  2016 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare     

     

Profitul/(Pierderea) perioadei  27.695  18.557 

 

Ajustari pentru elemente nemonetare     

     

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor  46.390  48.845 

(Profit)/Piedrere din vanzare mijloace fixe  2.419  - 

Cheltuieli/(Venituri) cu provizioane pentru active curente  (1.449)  432 

Depreciere / (Reversare depreciere) imobilizari corporale  (23.260)  (22.877) 

Depreciere / (Reversare depreciere) imobilizari financiare  109  - 

Amortizarea subventiilor  (417)  (420) 

Cheltuieli privind dobanzile  (14)  (3) 

Cheltuiala cu impozitul pe profit  8.948  5.796 

Profitul societatilor associate  -  47 

     

Profit/ (pierdere) operational (a) inaintea modificarilor in 

capitalul circulant  60.421  50.377 

     

(Crestere)/Diminuare stocuri  4.378  12.941 

(Crestere)/Diminuare creante  (158.638)  (97.487) 

Crestere/(Diminuare datorii)  125.479  68.478 

     

Modificarile capitalului circulant  (28.781)  (16.068) 

     

Fluxuri de trezorerie din activitatea operationala  31.640  34.309 

     

Dobanzi platite  -  - 

     

Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare  31.640  34.309 

Flux de numerar utilizat in activitatea de investitii     

 

Dobanzi incasate  14  3 

Achizitii de imobilizari corporale si necorporale  (3.963)  (3.894) 

Incasari din vanzarea imobilizarilor  2.016  - 

     

Numerar utilizat in activitatea de investitii  (1.933)  (3.891) 

Flux de numerar generat din activitatea de finantare 
    

 

Variatia imprumuturilor pe termen lung  (10)  (25) 

Plati de leasing  5  4 

     

Flux de numerar utilizat in activitatea de finantare  (5)  (21) 

Cresterea/(Diminuarea) numerarului si echivalentelor de 

numerar  29.702  30.397 

 

 

 

     

Notele atasate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare consolidate interimare condensate. 
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OLTCHIM SA societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement 

Situatia fluxurilor de trezorerie consolidata condensata pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017 

(Toate sumele exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel 

 

  
 30 iunie 2017  30 iunie  2016 

Numerar la 1 ianuarie     27.619  13.524 

     

Numerar la 30 iunie   57.321  43.921 

 

 

 

 

Administrator Special 

Stanescu Bogdan 

 Director General Adjunct 

Avram Victor 

Director Economic 

Smeu Alin 

 

 

 

Notele atasate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare consolidate interimare condensate. 
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OLTCHIM SA societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement 

Situatia modificarilor capitalurilor proprii consolidata  condensata pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017 

(Toate sumele exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel) 

 

  

 Capital 

social   

 Rezerve din 

reevaluare   

 Rezerve 

legale  

 

 Alte 

rezerve   

 Rezultat 

curent si 

reportat    Total   

 Interese non-

controlabile   

 Total 

capitaluri  

                 

Sold la 1 ianuarie 2017  1.018.300  379.696  6.851 
 

9.221  (1.788.066)  (373.998)  (10)  (374.008) 

       
 

         

Total rezultat global al perioadei                 

Rezultatul net al exercitiului  -  -  - 
 

-  27.694  27.694  1  27.695 

       
 

         

Alte elemente ale rezultatului global                 

Rezerve din reevaluare aferente mijloacelor fixe vandute  -  (4.700)  -  -  4.700  -  -  - 

Alte elemente  -  -  -  -  762  762  -  762 

Total alte elemente ale rezultatului global   -  (4.700)  -  -  (5.462)  762  -  762 

                 

Total rezultat global al perioadei  -  (4.700)  - 
 

-  33.156  28.456  1  28.457 

Sold la 30 iunie 2017  1.018.300  374.996  6.851 
 

9.221  (1.754.910)  (345.542)  (9)  (345.551) 

 

 

 
Administrator Special 

Stanescu Bogdan 

 Director General Adjunct 

Avram Victor 

Director Economic 

Smeu Alin 

   

Notele atasate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare consolidate interimare condensate. 

8 

 



OLTCHIM SA societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement 

Note la situatiile financiare consolidate condensate pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017 

 (Toate sumele exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel) 
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NOTE EXPLICATIVE 

la Situatiile Financiare Consolidate Condensate, incheiate la 30.06.2017 

 

1. INFORMATII GENERALE SI ACTIVITATI  PRINCIPALE 

 

Oltchim S.A. (“Oltchim” sau “Compania”) este o societate pe actiuni cu domiciliul in Romania. Compania are sediul 

social situat pe str. Uzinei, nr. 1, Ramnicu Valcea, cod postal 240050. Societatile afiliate incluse in prezentele situatii 

financiare au sediul social in Romania. 

 

Situatiile financiare consolidate condensate la si pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017 se refera la Companie si 

filiala sa Sistemplast (94,4%) (impreuna fiind definite ca “Grupul”) si la interesele Grupului in societatile asociate: 

Oltquino (46,64%), Eurourethane (41,28%), Protectchim (30,00%). 

 

Domeniul principal de activitate al grupului il reprezinta fabricarea de produse chimice. 

 

Grupul vinde produsele chimice atat pe piata locala (aproximativ 22% din cifra de afaceri in semestrul I 2017 si 25% 

in semestrul I 2016) cat si pe cea internationala (aproximativ 78% din cifra de afaceri in semestrul I 2017 si 75% in 

semestrul I 2016). Cele mai semnificative exporturi sunt realizate catre tari ale Uniunii Europene si Turcia. Principalii 

competitori pe piata internationala sunt: Bayer, Dow Chemical, Shell Chemicals, BASF, Formosa Group, PCC Rokita 

etc. 

 

Grupul detine certificate pentru protectia mediului si de calitate (ISO 14001 si ISO 9001) primite din partea TUV 

Management Service Gmbh, acestea fiind valabile pana in 2017. 

 

Structura actionariatului 

 

Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Economiei este principalul actionar. Capitalul social nominal subscris si 

varsat la 30 iunie 2017 este 34.321 mii LEI (la 31 decembrie 2016 era 34.321 mii LEI) divizat in 343.211.383 actiuni 

fiecare cu o valoare nominala de 0,10 LEI. Fiecare actiune da dreptul detinatorului ei unui singur vot. 

 

Structura actionariatului este urmatoarea: 

 

 30.06.2017  31.12.2016 

Actionari Numar actiuni  %  Numar actiuni  % 

Statul roman prin Ministerul 

Economiei 

 

188.100.976 

  

54,8062 

  

188.100.976 

  

54,8062 

PCC SE 111.005.766  32,3433  111.005.766  32,3433 

Persoane fizice  38.907.661  11,3364  38.892.961  11,3321 

Persoane juridice 5.196.980  1,5142  5.211.680  1,5185 

TOTAL 343.211.383  100,0000  343.211.383  100,0000 

 

Toate actiunile sunt actiuni ordinare, subscrise si platite integral. Toate actiunile dau drept de vot egal si valoarea 

nominala este de 0.10 LEI pe actiune. 

 

Structura managementului 

 

Prin Sentinta nr. 617 din 30 ianuarie 2013 pronuntata de Tribunalul Valcea – Sectia a II-a civila, in dosarul nr. 

887/90/2013 a fost numit administrator judiciar consortiul format din ROMINSOLV SPRL Bucuresti, cu sediul in 

Bucuresti, Splaiul Unirii nr.223, etaj 3, sector 3, numar de inscriere in Registrul Formelor de Organizare RFO 

0122/2006, reprezentata prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea, si BDO BUSINESS RESTRUCTURING 

S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Cladirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, numar 

de inscriere in Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006, reprezentata prin Partener Coordonator Niculae 

Balan. 
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In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14 martie 2013 actionarii au desemnat ca administrator 

special al Oltchim SA, in procedura insolventei, pe domnul Stanescu Nicolae - Bogdan- Codrut. 

Prin Sentinta nr. 892/22.04.2015 pronuntata in dosarul de insolventa nr. 887/90/2013, aflat pe rolul Tribunalului 

Valcea, a fost confirmat Planul de reorganizare al debitoarei Oltchim SA propus de catre Consortiul de administratori 

judiciari ROMINSOLV SPRL si BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL. 

Sentinta este definitiva si irevocabila prin respingerea ca nefondate a recursurilor declarate de catre Electrica Furnizare 

SA si ANAF, aceasta hotarare fiind pronuntata de Curtea de Apel Pitesti in data de 24 septembrie 2015. Oltchim SA 

este in reorganizare judiciara. 

La data de 30 iunie 2017, conducerea Grupului este asigurata de: 

Consortiu alcatuit din: 

ROMINSOLV S.P.R.L., reprezentata prin  

Partener Coordonator Gheorghe Piperea si 

BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. 

reprezentata prin Partener Coordonator Niculae Balan 

Stanescu Nicolae-Bogdan-Codrut 

 

 

 

 

Administratori Judiciari 

Administrator  Special 

Avram Danut-Victor Director General Adjunct  

Talpasanu Mihail* Director Directia Productie 

Spiru-Ciobescu Armand   Director Directia Comerciala  

Smeu Alin-Ion Director Directia Economică 

Munteanu Dana-Maria 

Pirvu Marius 

Director Directia Resurse Umane 

 

* Incepand cu data de 23 iunie 2017, domnul Mihail Talpasanu a fost revocat din functia de Director 

de Productie, fiind nominalizat domnul Nicu-Laurentiu Andrei sa preia aceasta functie pentru perioada 

ramasa pana la finele anului 2017. 

 

2. ACTIVE PE TERMEN LUNG 

 
IMOBILIZARI 

CORPORALE SI 

INVESTITII 

IMOBILIARE 

 

 
Terenuri si 

constructii 
 

Instalatii 

tehnice si 

masini 

 

Alte 

instalatii. 

utilaje si 

mobilier 

 

Imobilizari 

corporale in 

curs de 

executie 

 

Total 

imobilizari 

corporale 

 

Investitii 

imobiliare 

 Valoare neta la 1 

ianuarie 2017  368.445   461.710   2.825  
 

39.360   872.340 
 

6.965 

Avansuri pentru 

imobilizari corporale  -  (1.003)  - 
 

-  (1.003) 
 

- 

Transferuri din active 

in curs de executie  -   8.960   45  
 

(9.005)  - 
 

- 

 Cresteri -  13  -  4.973  4.986  - 

 Iesiri (4.403)  (57)  -  (1)  (4.461)  - 

 Amortizare in 

perioada  (7.543)  (38.432)  (203)  

 

-  (46.178) 
 

(59) 

Amortizarea aferenta 

iesirilor  (23)  (4)  - 
 

-  (27) 
 

- 

Reversarea reducerii de 

valoare 1.574  21.672   14 

 

-  23.260 

 - 

Valoare neta  la 30 

iunie 2017  358.096   452.837   2.681  

 

35.327   848.941 

 

6.906 
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IMOBILIZARI 

NECORPORALE 
     

Cheltuieli 

de 

dezvoltare 

 
Patente si 

licente 
 

Alte 

imobilizari 
 Total 

Valoare neta  la 30 iunie 2017  7  1.298  19  1.324 

TOTAL ACTIVE PE TERMEN LUNG  857.171 

 

Reevaluarea 

 

Imobilizarile corporale sunt prezentate in situatia pozitiei financiare la cost sau valoarea reevaluata, mai putin 

amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierderi de valoare in conformitate cu IAS 16 „Imobilizarile corporale” 

si IAS 36 „Deprecierea activelor”. 

La 31 decembrie 2016 Grupul a decis sa efectueze evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, evaluare efectuata 

de catre un evaluator independent, autorizat de ANEVAR. 

La 30 iunie 2017 activele imobilizate sunt prezentate  la valoarea reevaluata, mai putin amortizarile si ajustarile pentru 

depreciere sau pierderi de valoare, in conformitate cu IAS 16 „Imobilizarile corporale” si IAS 36 „Deprecierea 

activelor”. 

 

 

3. SITUATIA STOCURILOR 

 

 
In „Situatia Pozitiei financiare la 30.06.2017”, stocurile se prezinta la valoarea realizabila neta, prin diminuarea cu 

ajustarile pentru depreciere, obtinandu-se urmatoarele valori: 

 

 30 iunie 2017  31 decembrie 2016 

Produse finite 8.612  21.861 

Materii prime 15.021  9.834 

Materiale 9.667  9.300 

Ambalaje 640  258 

Productie in curs de executie 369  228 

Semifabricate  3.922  3.305 

Marfuri 65  69 

Obiecte de inventar 473  216 

Avansuri platite pentru cumparari de stocuri 10.158  7.469 

Total 48.927  52.540 

 
Ajustarile pentru depreciere inregistrate pe fiecare categorie de stocuri sunt dupa cum urmeaza: 

 

   30 iunie 2017  31 decembrie 2016 

Ajustari pentru deprecierea produselor finite   35  157 

Ajustari pentru deprecierea materiilor prime   3.749  4.351 

Ajustari pentru deprecierea materialelor   43.227  43.374 

Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor   2.855  2.851 

Ajustari pentru deprecierea ambalajelor   41  37 

Ajustari pentru deprecierea obiectelor de 

inventar 

  330 

  

316 

 

Total   50.237  51.086 
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4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 

 

Creante 30 iunie 2017  31 decembrie 2016 

Clienti interni 55.316               55.742  

Clienti externi 46.583               43.568  

Ajustari deprecieri clienti interni (33.550)           (33.937) 

Ajustari deprecieri clienti externi (25.566)         (25.863) 

Avansuri  pentru prestari servicii 6.633               613  

TVA de recuperat 35.315           6.274  

Alte creante 1.302                524  

TOTAL 86.033        46.921  

 

Cresterea la TVA de recuperat este determinata de faptul ca incepand cu anul 2017, OLTCHIM  a revenit la Directia de 

Administrare Mari  Contribuabili, iar returnarea TVA se efectueaza cu control anticipat.  

 

Datorii 30 iunie 2017  31 decembrie 2016 

Furnizori interni            423.925  432.616  

Furnizori externi        41.675          39.934  

Datorie fata de AAAS      241.307             241.307 

Credite        374.383       374.383 

Dobanzi credite      22.718            22.674 

Clienti incasati in avans             14.657               13.744  

Datorii privind salariile               19.040            26.956  

Taxe si impozite datorate 122.268           92.903 

Impozit amanat              60.751              60.751  

Provizioane pentru beneficii angajati              10.350             10.350  

Provizioane investitii de mediu              25.993         25.993  

Decontari din operatii in participatie                             -                  1.468  

Alte datorii              37.936              38.788 

TOTAL 1.395.003    1.381.867  

 

 

5. RAPORTAREA CIFREI DE AFACERI PE SEGMENTE OPERATIONALE  

 

 
Segmente geografice 

 

Activitatea de vanzare a Grupului este divizata in principal in doua zone geografice – Uniunea Europeana si Turcia. 

Activele si activitatile de productie ale Grupului sunt localizate in principal in Romania si in consecinta nicio 

informatie nu este prezentata referitor la locatia activelor. 

           30 iunie 2017 

   

30 iunie 2016 

  (%)    %  

Piata interna   22  107.962  25 93.487 

Export 78  372.250  75 284.651 

 100                         480.212       100 378.138      
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Segmente de activitate 

 

 30 iunie 2017  30 iunie 2016 

Petrochimie (preponderent polioli-polieteri) 288.607  254.083 

Clorosodice (preponderent soda caustica)  101.374  80.142 

Marfuri 10.153  10.553 

Oxo-alcooli (preponderent octanol) 72.014  29.270 

Directia Petrochimica Pitesti 158  8 

Materiale de constructii 6  4 

Diverse 7.900  4.078 

Total 480.212  378.138 

 

Cifra de afaceri realizata din vanzarile de produse finite a crescut in semestrul I 2017 comparativ cu aceeasi perioada 

a anului trecut cu 98.5 milioane lei, respectiv cu 27%, fiind determinata atat de cresterea cantitatilor de produse finite 

vandute (37% din crestere), cat si de cresterea preturilor de vanzare (63% din crestere). 

 

 
6. VANZARI NETE 

 

 

 30 iunie 2017  30 iunie 2016 

Venituri din vanzarea produselor finite 456.965  360.113 

Venituri din vanzarea marfurilor 10.153  10.553 

Alte venituri 13.094  7.472 

Total 480.212  378.138 

 

 
   

7. ALTE CASTIGURI SAU PIERDERI 

 

 30 iunie 2017  30 iunie 2016  

Venituri din chirii 810  892 

Venituri din prestari servicii 2.079  1478 

Venituri din penalitati percepute 20  13 

Castig / pierdere din diferente de curs valutar (741)  (252) 

Castig / (pierdere) din ajustari depreciere active curente 1.449  76 

Castig / (pierdere) din ajustari depreciere imobilizari 

financiare 
(109)  - 

Castig / (pierdere) din sconturi (363)  (323) 

Castig / (pierdere) din vanzarea/casarea imobilizarilor (2.419)  - 

Alte castiguri 37  44 

Total 763  1.928 

 

 
8. CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI CONSUMABILELE 

 

 30 iunie 2017  30 iunie 2016  

Materii prime consumate 204.838  143.200 

Costul marfurilor vandute 8.857  9.423 

Cheltuieli cu energia si apa 102.750  85.569 

Cheltuieli cu materiale consumabile 9.495  12.862 

Total 325.940  251.054 
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9. CHELTUIELI CU DEPRECIEREA SI AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR 

 

 

 30 iunie 2017  30 iunie 2016  

Amortizarea imobilizarilor corporale 46.237  48.449 

Amortizarea imobilizarilor necorporale 153  396 

(Castig) / Pierdere din ajustari pentru deprecierea  

imobilizarilor 
(23.259)  (22.877) 

Total 23.131  25.968 

 

Castigul din ajustari pentru deprecierea imobilizărilor  este determinat de reversarea  provizionului  constituit in anii 

precedenti, pentru activele nefunctionale pentru care s-a inregistrat cheltuiala cu amortizarea, astfel cheltuiala neta cu 

deprecierea  si amortizarea este strict aferenta  activelor  utilizate care au generat  venituri. 

 

 

10. COSTUL NET AL FINANTARII 

 

 

 30 iunie 2017  30 iunie 2016  

Cheltuieli cu dobanzile bancare 1  - 

Comisioane bancare si costuri asimilate 96  99 

Total 97  99 

 

 

 

11. ALTE CHELTUIELI 

 

 

 30 iunie 2017  30 iunie 2016  

Cheltuieli privind transportul si logistica 9.210  7.010 

Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti 6.361  8.984 

Cheltuieli de protocol 40  32 

Cheltuieli cu reparatiile  216  774 

Cheltuieli cu impozite si taxe 2.556  2.918 

Cheltuieli din creante -  492 

Cheltuieli privind asigurarile 298  353 

Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile 87  87 

Cheltuieli cu deplasari 76  94 

Cheltuieli privind chiriile 52  65 

Cheltuieli privind amenzile si penalitatile 2.303  1.935 

Penalitati ABA Olt-depasire concentratii poluanti din 

ape uzate 
6.450  - 

Alte cheltuieli 1.432  351 

Total 29.081  23.095 
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12. CHELTUIELI SALARIALE 

 

Cheltuielile cu personalul aferente semestrului I 2017 si semestrul I 2016: 

 

 

   30 iunie 2017  30 iunie 2016 

Salarii si indemnizatii   42.665  38.676 

Cheltuieli cu asigurarile sociale   12.297  11.164 

Tichete de masa   3.470  2.214 

Total   58.432  52.054 

 

Numarul mediu de angajati a fost 2.113 la 30 iunie 2017 (la 30 iunie 2016 : 2.107 angajati). 
 

Pentru toti salariatii se platesc asigurari sociale. 

 

Salariatii Grupului sunt cuprinsi in planul de pensii al statului. 

 

 
13. REZULTAT TOTAL 

 
 

   30 iunie 2017  30 iunie 2016 

Rezultat total inaintea impozitarii   36.668  24.353 

Impozit pe profit   (8.948)  (5.796) 

Impozit specific unor activitati   (25)  - 

Rezultat net   27.695  18.557 

 

Rezultatele inregistrate in semestrul I 2017 de catre Grup demonstreaza faptul ca masurile avute in vedere prin planul 

de reorganizare, aprobat de creditori, pentru eficientizarea societatii mama au fost implementate cu succes.  

Recastigarea pietelor de desfacere cu preponderenta externe, retehnologizarile efectuate la principalele instalatii 

tehnologice, coroborate cu reducerea personalului excedentar au contribuit la obtinerea acestor rezultate.  

 

14. BAZELE PREZENTARII 

 

Situatiile financiare consolidate interimare condensate pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2017 au fost 

intocmite in conformitate cu IAS 34 “Raportarea financiara interimara”. Aceste situatii financiare trebuie citite 

impreuna cu situatiile financiare anuale intocmite la 31 decembrie 2016 care au fost prezentate in conformitate cu 

cerintele Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS), asa cum sunt aprobate de Uniunea Europeana. 

Aceste situatii financiare consolidate interimare condensate sunt prezentate in mii lei Romanesti („LEI”), rotunjiti la 

mie. 

Activitatea Grupului in semestrul I 2017 a fost influentata de activitatea societatii-mama Oltchim SA, a carei activitate 

este preponderenta in cadrul Grupului. 

In comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, Grupul a inregistrat rezultate mai bune din activitatea curenta prin 

cresterea cifrei de afaceri cu 102 milioane de LEI si inregistrarea de profit pe total activitate. 

Prezentele situatii financiare consolidate interimare condensate au fost intocmite pe baza principiului continuitatii 

activitatii. 
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15. POLITICI CONTABILE  

 

Politicile contabile care au stat la baza intocmirii acestor situatii financiare consolidate interimare condensate sunt in 

concordanta cu cele care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 

incheiat la 31 decembrie 2016. 

 

16. ESTIMARI CONTABILE 

 

Pregatirea situatiilor financiare consolidate interimare condensate in conformitate cu IFRS presupune din partea 

conducerii utilizarea unor estimari, judecati si ipoteze ce afecteaza aplicarea politicilor contabile, precum si valoarea 

raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Estimarile si ipotezele asociate acestor estimari sunt bazate 

pe experienta istorica, precum si pe alti factori considerati rezonabili in contextul acestor estimari. Rezultatele acestor 

estimari formeaza baza judecatilor referitoare la valorile contabile ale activelor si datoriilor care nu pot fi obtinute din 

alte surse de informatii. Rezultatele efective pot fi diferite de valorile estimarilor. 

 

Estimarile si ipotezele sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care 

estimarea este revizuita, daca revizuirea afecteaza doar acea perioada, sau in perioada in care estimarea este revizuita 

si perioadele viitoare, daca revizuirea afecteaza atat perioada curenta, cat si perioadele viitoare. 

 

17. ALTE INFORMATII 

 
TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE SI ASOCIATE 

 

Natura tranzactiilor cu partile afiliate este detaliata mai jos. Grupul a participat la tranzactiile cu partile afiliate in 

cursul normal al activitatii in conditiile unor termeni contractuali normali. 

 

(i) Tranzactii cu partile afiliate 

 

Vanzari   

  

  6 luni 2017  6 luni 2016 

Oltquino SA  -  - 

Protectchim SRL  62   219 

Total  62                        219                   

 

 

Achizitii de bunuri si servicii  

  6 luni 2017  6 luni 2016 

Oltquino SA  -  - 

Protectchim SRL  -  4 

Total  -          4              

 

(ii) Solduri cu partile afiliate 

 

Creante clienti  

  30 iunie 2017  31 decembrie 2016 

Oltquino SA  -  - 

Protectchim SRL  259   197 

Total  259                      197 
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Furnizori si alte datorii 

  30 iunie 2017  31 decembrie 2016 

Oltquino SA  -  - 

Protectchim SRL  -  - 

Total  -  -                   

 
EVENIMENTE ULTERIOARE 

 

In data de 06 iulie 2017 s-a incheiat etapa de depunere a ofertelor finale in procesul competitiv privind vanzarea 

pachetelor de active ale societatii-mama. S-au primit oferte angajante de la 9 ofertanti. 

 

Cotatia bursiera 

 

Pretul de inchidere al unei actiuni OLT in data de 30.06.2017 este de 0,3180 lei, iar capitalizarea bursiera inregistrata 

in aceasta data este de 109.141.220 lei. 

 

 
 

Administrator Special 

Stanescu Bogdan 

 Director General Adjunct 

Avram Victor 

Director Economic 

Smeu Alin 

 

 



 

 

 

 
 
______________________________________________________________ 

 

 
DECLARAȚIA  PERSOANELOR RESPONSABILE DIN CADRUL SOCIETĂȚII 

 
Subsemnații: 
 

Stănescu Bogdan, Administrator Special 
Avram Victor, Director General Adjunct 
Smeu Alin, Director Economic 

        
 
Declarăm pe propria raspundere că, după cunoştințele noastre: 
 

 Situațiile financiare individuale ale Oltchim S.A. societate în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale 
de Raportare Financiară(IFRS), conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 
2844/2016, precum și cele consolidate întocmite conform Standardelor Internaționale de 
Raportare Financiară(IFRS), încheiate la 30 iunie 2017, oferă o imagine corectă și conformă 
cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere a 
Oltchim S.A. Rm. Vâlcea și a societăților incluse în procesul de consolidare a situațiilor 
financiare; 
 

 Raportul administratorului special privind activitatea societății, în semestrul I 2017, întocmit 
conform prevederilor anexei nr.31 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 referitor la situațiile 
financiare individuale și Raportul privind activitatea societății, în semestrul I 2017, referitor 
la situațiile financiare consolidate cuprind o analiză corectă a dezvoltarii și performanțelor 
Oltchim S.A. și a societăților incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare, 
precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate. 

 
 
Stănescu Bogdan, 
Administrator Special 

 
 
 

Avram Victor,       Smeu Alin, 
Director General Adjunct     Director Economic         
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