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Eveniment de raportat:  
 

Prezentarea rezultatelor financiare preliminare 2017  

 
 
În conformitate cu datele din calendarul de comunicare financiară al societății și respectând 
prevederile legislației specifice pieței de capital în materie de raportări către instituțiile pieței de 
capital și acționari, OLTCHIM SA aduce la cunoștința tuturor celor interesați situatiile financiare 
anuale individuale, preliminate pentru anul 2017, întocmite în conformitate cu standardele 
internaționale de contabilitate (IFRS). Menționam ca Situațiile financiare preliminare nu sunt 
consolidate la nivel de grup și nu sunt auditate. 

 
Pâna la aprobarea în forma definitivă a situațiilor financiare pe anul 2017 ar putea avea un impact 
nemonetar asupra rezultatelor financiare, rezultatele reevaluarii activelor Oltchim SA pentru 
determinarea valorii juste a acestora la 31 decembrie 2017, operațiune în derulare la data 
prezentului raport. 
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Analiza comparativă a indicatorilor financiari preliminați 2017 cu cei realizați în anul precedent: 

     mii lei 
Nr. 
Crt. 

Indicatori 
economico - financiari 

2017 
 preliminat 

 

2016 
 

Diferențe %  

0 1 2 3 4 = 2 - 3 5=2/3*100 

1 Cifra de afaceri 969.854 754.823 +215.032 +28% 

2 Venituri totale 1.004.506  831.060  +173.445  +21% 

 
-venituri din exploatare 1.001.172  826.952 +174.220  +29% 

 
-venituri financiare 3.334  4.108  -775  -19% 

3 Rezultat brut 65.468  34.808 +30.660  +88% 

 
-rezultat din exploatare 66.691  35.758  +30.933  +86% 

 
-rezultat financiar -1.223  -950  -273 - 

4 Rezultat net 45.642 26.053 +19.588 +75% 

5 EBITDA  131.647 75.326 +56.321 +75% 

 

Analiza datelor de mai sus indică o continuare a evoluției pozitive a principalilor indicatori 
economico-financiari (EBITDA, cifra de afaceri, rezultat brut, rezultat net), activitatea societății 
crescând an de an după anul 2013, respectiv după intrarea societății în procedura insolvenței. 
 
Creșterea cifrei de afaceri în anul 2017, comparativ cu anul 2016, cu 28% precum și creșterea 
semnificativă a rentabilității în anul 2017 comparativ cu anul precedent confirmă stabilitatea 
economico-financiară la care a ajuns societatea. 
 
Societatea OLTCHIM SA  continuă trendul ascendent al perioadelor anterioare, obţinând în anul 
2017 cele mai bune rezultate de la intrarea în procedura insolvenței, fără a lua în considerare 
influența profitului scriptic, determinat de anularea datoriilor conform planului de reorganizare, din 
anul 2015. 
 
Aceste rezultate au fost posibile prin coroborarea mai multor factori, printre care: 

 Recâștigarea piețelor de desfacere și creșterea constantă a cantităților vândute, în special la 
produsele obținute în cadrul instalației Oxo-alcooli; 

 Retehnologizările și reparațiile capitale efectuate la principalele instalații tehnologice, 
respectiv: Electroliza cu membrană, Oxo-alcooli; 

 Conjunctura favorabilă pe piața produselor clorosodice din ultimul trimestru al anului 2017, 
ca o consecință directă a scăderii cantităților de produse finite disponibile pe piețe ca urmare a 
închiderii în Uniunea Europeană a unor facilități de producție poluante.  

 
În anul 2017 societatea a valorificat 77% din cifra de afaceri la export și pe piața intracomunitară, în 
creștere, față de 73%, în anul 2016. 
Valoarea livrărilor la export și a celor pe piața intracomunitară, în sumă de 163 milioane euro, 
depășește de peste 5 ori valoarea importurilor și achizițiilor intracomunitare, în sumă de numai 31 
milioane euro, rezultând o balanța externă netă pozitivă de 132 milioane euro. 
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Situațiile financiare preliminare 2017 și Notele explicative sunt disponibile și pot fi vizualizate în 
format electronic pe website-ul OLTCHIM SA la adresa www.oltchim.ro, în secțiunea Relația cu 
investitorii-Informații financiare precum și în linkul de mai jos. 
 

 
 

 Administrator judiciar, 
ROMINSOLV SPRL 
 
 

Administrator judiciar, 
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL              
 

Administrator Special, 
Stănescu Bogdan 
 

Director General Adjunct, 
Avram Victor 
 
 
Director Economic, 
Smeu Alin 

http://www.oltchim.ro/
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  31 decembrie 2017  31 decembrie 2016  

ACTIVE      

Active pe termen lung      

Imobilizari corporale             806.400.452             872.235.002   

Investitii imobiliare                 4.466.750               6.965.370   

Imobilizari necorporale                 1.193.286                 1.472.029  

Active financiare                     19.904                 154.419   

Total active pe termen lung             812.080.392   880.826.820   

      

Active curente      

Stocuri               72.939.461              52.378.546   

Creante comerciale                59.397.753              39.048.349   

Impozite de recuperat                22.185.352                6.364.883   

Alte active               10.561.891                   951.839   

Numerar si echivalente de numerar               59.463.979              27.579.221   

Total active curente             224.548.436            126.322.838   

TOTAL ACTIVE          1.036.628.828   1.007.149.658   

      

CAPITALURI PROPRII SI DATORII      

Capital si rezerve       

Capital social          1.018.299.809          1.018.299.809   

Rezerve             215.787.716             394.528.299   

Rezultat reportat        (1.561.399.763)      (1.786.500.248)  

Total capitaluri proprii           (327.312.238)          (373.672.140)  

       

Datorii pe termen lung       

Imprumuturi              615.689.723             615.689.723   

Venituri in avans                 3.436.675                 4.269.701   

Datorii privind impozitul amanat               60.751.255   60.751.255   

Provizioane               25.782.367               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               29.395.768               32.718.682   

Total datorii pe termen lung          1.123.470.088          1.138.186.723   

       

Datorii curente       

Datorii comerciale             122.224.030             119.499.946   

Datorii privind impozitele si taxele               70.512.516               59.253.855   

Alte datorii               47.734.432   63.881.274   

Total datorii curente              240.470.978   242.635.075   

Total datorii          1.363.941.066   1.380.821.798   

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII          1.036.628.828   1.007.149.658   

     
 

 

Administrator Special 

Stanescu Nicolae Bogdan Codrut 

   Director General Adjunct 

    Avram Victor 

Director Economic 

Smeu Alin 
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    31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

     

Vanzari nete             969.854.386   754.822.697 

Venituri din investitii                  8.930.037   8.685.838 

Alte castiguri sau (pierderi)                      128.669   4.425.490 

Variatia stocurilor                12.534.578   4.697.996 

Cheltuieli cu materiile prime si consumabile           (471.187.554)  (351.224.312) 

Cheltuieli cu energia si apa           (206.735.513)  (184.075.119) 

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor             (92.176.793)  (96.323.413) 

Castig / (Pierdere) din ajustari pentru deprecierea 

imobilizarilor  

              27.220.198   107.407.226 

Cheltuieli salariale           (113.891.296)  (98.224.142) 

Costul net al finantarii                   (175.323)  (179.279) 

Venituri din subventii                     833.027   837.920 

Alte cheltuieli              (69.866.874)  (116.043.064) 

     

Profit / (Pierdere) inaintea impozitarii                65.467.542   34.807.838 

     

Impozit pe profit              (19.775.242)  (8.754.485) 

Impozit specific unor activitati  (50.715)  - 

     

Profit / (Pierdere) net(a)                45.641.585   26.053.353 

     

Alte elemente ale rezultatului global 

(rezerve din reevaluare)  
                              -     165.933.528 

     

Profit / (Pierdere) pe actiune                        0,1330   0,0759 

      

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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NOTE EXPLICATIVE 

la Situaţiile Financiare individuale preliminare, încheiate la 31.12.2017 

 

 

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 în reorganizare judiciară. 

 

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

încă un an, respectiv până în aprilie 2019. 

 

Conform Planului de reorganizare aprobat de creditori şi confirmat de către judecatorul sindic, în data de 17 

octombrie 2017 s-a încheiat contractul de vânzare a majorităţii activelor din patrimoniul societăţii către 

Chimcomplex SA Borzeşti.  

 

Contractul de vânzare-cumpărare a fost aprobat de către Adunarea Generală a Creditorilor în luna decembrie 

2017. În conformitate cu prevederile contractului, transferul efectiv al activelor vândute se va realiza după:  

-avizul Consiliului Concurenţei; 

-avizul CSAT; 

-plata integrală a preţului. 

 

Societatea a vândut în anul 2017 produsele chimice atât pe piaţa locală, aproximativ 23% din cifra de afaceri, 

cât şi pe cea internaţională, aproximativ 77% din cifra de afaceri. 

 

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

anul 2017 de organismul TUV Management Service, certificarea fiind valabilă până în anul 2020.   

 

 

Structura acţionariatului 

 

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

subscris și vărsat atât la data de 31 decembrie 2017, cât și la data de 31 decembrie 2016 este 34.321.138 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. 
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Structura acționariatului este următoarea: 

 

 31.12.2017  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  40.452.898       11,7866   38.892.961  11,3321 

Persoane juridice 3.651.743        1,0640   5.211.680  1,5185 

TOTAL 343.211.383  100  343.211.383  100 

 

 
Activităţi desfăşurate de Societate 

 

Obiectul de activitate cuprinde în principal: producția de polioli-polieteri, 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 în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 223, etaj 3, sector 3, număr 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. Învingă torilor 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 31.12.2017, 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  

Andrei Nicu Laurenţiu Director Direcţia Producţie 

Spiru-Ciobescu Laurenţiu-Armand   Director Direcţia Comercială 

Necşulescu Vasile Sorinel Director Direcţia Mentenanţă Energie 

Smeu Alin Ion Director Direcţia Economică 

Munteanu Dana Maria Director Direcţia Resurse Umane 

Pîrvu Marius Director Direcția Petrochimică Bradu 
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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 preliminare la 31.12.2017 cuprinzand 

activele la valoarea reevaluata la  31.12.2016. Este in desfasurare operatiunea de reevaluare a valorii juste 

la 31.12.2017, datele urmand a fi prezentate in Situatiile financiare definitive aferente anului 2017. 

 

Situatia activelor imobilizate 

 

Elemente de imobilizări 
Nr. 

rd. 

Sold iniţial 

31.12.2016 
Creşteri 

Reduceri 

Sold final 

31.12.2017 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 22.917 2.732 2.732 1.586.924 

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 22.917 2.732 X 1.594.751 

II.Imobilizări corporale 

Terenuri 06 117.980.873 0 2.887.512 X 115.093.361 

Construcţii 07 282.851.244 537.842 1.734.728 0 281.654.358 

Instalaţii tehnice şi maşini 08 527.804.614 19.617.179 57.630 0 547.364.163 

Alte instalaţii, utilaje şi 

mobilier 
09 2.871.678 52.191 0 0 2.923.869 

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 83.044.764 455.837 20.207.212 0 63.293.389 

Investitii imobiliare in curs de  

executie 14 0 0 0 0 0 

Avansuri acordate pentru 

imobilizări corporale  
15 1.032.597 3.152.860 2.631.840 0 1.553.617 

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 1.022.553.051 23.815.909 27.518.922 0 1.018.850.038 

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 23.838.826 27.521.654 0 1.020.599.208 

 

 

 

 

 

 

 
 



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

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

 

6 
 

Situatia amortizarii activelor imobilizate 

Elemente de imobilizări 
Nr. 

rd. 

Sold iniţial 

31.12.2016 

Amortizare 

An 2017 

Amortizare  

imobilizări scoase 

din evidenţă 

Amortizare 

la 

31.12.2017 

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

I.Imobilizări necorporale           

Cheltuieli de dezvoltare 20 0 2.609 0 2.609 

Alte imobilizări 21 495 303.805 684 303.616 

Active necorporale de explorare si 

evaluare a resurselor minerale 
22 0 0 0 0 

TOTAL (rd. 20+21+22) 23 495 306.414 684 306.225 

II.Imobilizări corporale 

Terenuri 24 0 0 0 0 

Construcţii 25 0 15.034.567 24.239 15.010.328 

Instalaţii tehnice şi maşini 26 0 76.314.841 2.586 76.312.255 

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 27 0 402.351 0 402.351 

Investitii imobiliare 28 0 118.620 0 118.620 

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 91.870.379 26.825 91.843.554 

III.Active biologice 32 0 0 0 0 

AMORTIZĂRI – TOTAL 

  (rd. 23+31+32) 
33 495 92.176.793 27.509 92.149.779 

 

Situatia ajustarilor pentru depreciere 

Elemente de imobilizări 
Nr. 

rd. 

Sold iniţial 

31.12.2016 

Ajustari 

constituite  

An 2017 

Ajustari 

reluate la 

venituri 

Sold final 

31.12.2017 

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  6.803 95.239 

Active necorporale de explorare și 
evaluare a resurselor minerale 

36 0 0 0 0 

TOTAL (rd. 34 la 36) 37 102.042 0 6.803 95.239 

II.Imobilizări corporale           

Terenuri 38 9.657.933 0 0 9.657.933 

Construcţii 39 22.729.030 0 2.946.947 19.782.083 

Instalaţii tehnice şi maşini 40 67.224.287 5.773.444 32.394.000 40.603.731 

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 41 54.113 0 25.892 28.221 

Investitii imobiliare 42 1.911 2.380.000 0 2.381.911 

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) 47 143.352.678 8.153.444 35.366.839 116.139.283 

III.Active biologice productive 48 0 0 0 0 

IV.Imobilizări financiare 49 0 134.515 0 134.515 

AJUSTARI PENTRU 

DEPRECIERE – TOTAL  (rd. 

37+47+48+49) 

50 143.454.720 8.287.959 35.373.642 116.369.037 
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NOTA 3. SITUATIA STOCURILOR 

 

In „Situatia Pozitiei financiare la 31.12.2017”, stocurile se prezinta la valoarea realizabila neta, prin 

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

 

 

 31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

Produse finite       32.617.695          21.860.629  

Materii prime        21.108.194          9.834.115  

Materiale      8.096.294           9.177.493  

Ambalaje      1.251.753                258.115  

Productie in curs de executie           522.010                188.609  

Semifabricate     4.575.042            3.305.198  

Marfuri              65.695                  69.481  

Obiecte de inventar         248.925                  215.601  

Avansuri platite pentru cumparari de stocuri         4.453.853               7.469.303  

Total         72.939.461            52.378.546  

 

 

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

 

 

  31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

Ajustari pentru deprecierea produselor finite                       35.949              157.418  

Ajustari pentru deprecierea materiilor prime               3.527.397              4.351.394  

Ajustari pentru deprecierea materialelor           42.647.680          43.210.605  

Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor                 2.794.144           2.851.019  

Ajustari pentru deprecierea ambalajelor                   51.948                   37.094  

Ajustari pentru deprecierea obiectelor de inventar                       331.293                  316.045  

Total                 49.388.411             50.923.575  

 

 

 

NOTA 4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 

 

 

Creante 31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

Clienti interni               65.081.942                55.280.517  

Clienti externi              53.842.157                43.567.684  

Ajustari deprecieri clienti interni           (33.586.713)           (33.936.753) 

Ajustari deprecieri clienti externi           (25.939.632)         (25.863.099) 

Avansuri platite pentru prestari servicii              10.289.173                611.366  

TVA de recuperat            21.170.983            5.598.851  

Alte creante               1.287.086                 1.106.505  

TOTAL         92.144.996         46.365.071  
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Datorii 31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

Furnizori interni            433.717.001          432.919.460  

Furnizori externi              40.258.310          39.934.566  

Datorie fata de AAAS          241.306.731              241.306.731  

Credite               374.382.992       374.382.992  

Dobanzi credite               23.087.269            22.673.667  

Clienti incasati in avans           15.346.572               13.743.774  

Datorii privind salariile                11.969.985             26.583.812  

Taxe si impozite datorate            99.908.284             91.972.537  

Impozit amanat              60.751.255              60.751.255  

Provizioane investitii de mediu            15.398.976          25.992.947  

Provizioane pentru beneficii angajati               10.350.115             10.350.115  

Decontari din operatii in participatie                                  -                  1.468.163  

Alte datorii               37.463.576               38.741.779  

TOTAL 1.363.941.066     1.380.821.798  

 

 
La 31.12.2017 Oltchim SA inregistreaza datorii totale in suma de 1.364 milioane lei, din care: 

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

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

provenind din prima parte a perioadei insolventei 85 milioane lei; 

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

cu TVA de recuperat; 

 15 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 32 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.  

 

In cursul anului 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 35 milioane lei, din care: 

 fata de furnizori cu 7,1 milioane lei; 

 fata de personalul disponibilizat cu 15 milioane lei; 

 fata de bugetul de stat cu 11,6 milioane lei; 

 fata de alti creditori cu 1,3 milioane lei. 

 

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

recuperat inregistrat de societate la 31.12.2017: 21.170.983 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: 

 

 31 decembrie 2017 (%)  31 decembrie 2016 (%) 

Piata interna            223.091.257  23    202.211.604  27 

Piata externa 746.763.129 77  552.611.093 73 

             969.854.386  100  754.822.697 100 

 

 

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse: 

 

 31 decembrie 2017 (%)  31 decembrie 2016 (%)  

Polioli-polieteri 585.954.738 60,4  479.361.603 63,5 

Clorosodice   202.088.713 20,8  163.328.006 21,6 

Oxo-alcooli 144.783.617 14,9  79.956.434 10,6 

Marfuri (in principal revanzari de utilitati) 21.043.509 2,2  21.596.737 2,9 

Directia Petrochimica Pitesti 166.911 0,0  12.153 0,0 

Materiale de constructii 7.691 0,0  4.235 0,0 

Diverse 15.809.208 1,6  10.563.529 1,4 

Total            969.854.386  100   754.822.697 100  

 

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 vanzarile de produse finite a crescut in anul 2017 comparativ cu anul 2016 cu 

215 milioane lei, respectiv cu 28,5%, fiind determinata atat de creşterea cantitatilor de produse finite 

vandute (29% din creştere), cat si de cresterea preturilor de vanzare (71% din crestere) ca urmare a cresterii 

cotatiilor internationale la produsele comercializate. 

 

 

NOTA 6. VANZARI NETE 

  31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

Venituri din vanzarea produselor finite            922.994.876            715.042.185  

Venituri din vanzarea marfurilor             21.045.430           21.596.737  

Alte venituri             25.814.080           18.183.775  

Total          969.854.386        754.822.697  
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NOTA 7. ALTE CASTIGURI SAU PIERDERI 

 

 31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

Venituri din chirii                1.436.715                  1.847.184  

Venituri din prestari servicii                  731.275                     918.052  

Venituri din penalitati percepute                    31.865                     24.165  

Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar                (389.885)                    114.686  

Castig / (pierdere) din ajustari depreciere  

active circulante 
             1.808.671   3.752.166  

Castig / (pierdere) din ajustari depreciere  

imobilizari financiare 
               (134.515)                             -  

Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor                  (33.276)              (337.116) 

Castig / (pierdere) din sconturi                 (808.574)         (709.323) 

Castig / (pierdere) din vanzare/casare imobilizari             (2.550.669)           (1.356.007) 

Alte castiguri                      37.062                  171.683  

Total                 128.669                 4.425.490  

 

 

NOTA 8. CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI CONSUMABILE, ENERGIE SI APA 

 

 31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

Materii prime consumate             430.077.881   307.775.744 

Costul marfurilor vandute         18.499.641   19.136.435 

Cheltuieli cu energia si apa      206.735.513   184.075.119 

Cheltuieli cu materiale consumabile            22.610.032   24.312.133 

Total         677.923.067   535.299.431 

 

 

NOTA 9. CHELTUIELI / (VENITURI) CU DEPRECIEREA SI AMORTIZAREA ACTIVELOR 

 

 31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

Amortizarea imobilizarilor corporale              91.870.379                95.545.001  

Amortizarea imobilizarilor necorporale                 306.414                     778.412  

(Castig) / Pierdere din ajustari pentru deprecierea  

imobilizarilor  
        (27.220.198)          (107.407.226) 

Total aferent activelor functionale              64.956.595             (11.083.813) 

 

Castigul din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor  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. 

 

 

NOTA 10. COSTUL NET AL FINANTARII 

 

 31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

Cheltuieli cu dobanzile                  -   -                  

Comisioane bancare si costuri asimilate               175.323                  179.279  

Total                  175.323                  179.279  
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NOTA 11. ALTE CHELTUIELI 

 

 31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

Cheltuieli / (Venituri) din reevaluarea imobilizarilor 

corporale 
                          -  

 
              50.660.321  

Cheltuieli / (Venituri) din reevaluarea imobilizarilor 

necorporale 
                         -  

 
                    (8.469) 

Cheltuieli privind transportul si logistica          17.414.928               14.623.892  

Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti             17.165.642               23.984.501  

Penalitati ABA Olt - depasire concentratii poluanti  

din ape uzate 
      13.425.696  

 
             2.217.565  

Cheltuieli cu reparatiile                9.807.435              7.090.048  

Cheltuieli cu impozite si taxe                 5.183.959                 5.916.107  

Cheltuieli privind amenzile si penalitatile               2.866.026                  5.134.040  

Cheltuieli privind asigurarile                476.387                     511.352  

Cheltuieli de protocol              428.158                   492.932  

Cheltuieli privind chiriile              213.817                     104.274  

Cheltuieli din creante                 198.406                     500.465  

Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile               189.065                     182.581  

Cheltuieli cu deplasari              163.080                     208.183  

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile                             -                        52.500  

Alte cheltuieli         2.334.275   4.372.772  

Total         69.866.874              116.043.064  

 

 

NOTA 12. CHELTUIELI SALARIALE 

 

 

 31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

Salarii și indemnizații brute            83.315.731         72.783.193  

Cheltuieli cu asigurările sociale angajator          24.301.215      21.245.733  

Tichete de masa          6.274.350            4.195.216  

Total      113.891.296             98.224.142 

 

Numǎrul mediu de salariați in anul 2017 a fost de 1.949 față de 1.943 in anul 2016.  

Pentru toți salariații se plătesc asigurări sociale. 

Salariații societății sunt cuprinși în planul de pensii al statului. 
 

 

NOTA 13. REZULTAT TOTAL 

 

 31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

Rezultat total brut              65.467.542                34.807.838  

Impozit pe profit      (19.775.242)             (8.754.485) 

Impozit specific unor activitati              (50.715)                                -  

Rezultat net           45.641.585                26.053.353  
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Rezultatele inregistrate in anul 2017 de catre OLTCHIM SA confirma 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 comparativa a indicatorilor financiari inregistrati de OLTCHIM SA in anul 2017 comparativ cu 

anul 2016 se prezinta astfel: 

 

Nr. 

Crt. 

Indicatori 

economico - financiari 

Preliminat 2017 

-mii lei- 

Realizat 2016 

-mii lei- 
Diferențe % 

1 Cifra de afaceri 969.854 754.823  +215.032  +28,49 

2 Venituri totale, din care: 1.004.506  831.060  +173.445  +20,87 

   -venituri din exploatare 1.001.172  826.952  +174.220  +21,07 

   -venituri financiare 3.334  4.108  -775  -18,85 

3 Cheltuieli totale, din care: 939.038 796.252  +142.786  +17,93 

   -cheltuieli din exploatare 934.482 791.194  +143.287  +18,11 

   -cheltuieli financiare 4.556 5.058  -502  -9,92 

4 Rezultat brut, din care: 65.468  34.808  +30.660  +88,08 

   -rezultat din exploatare 66.691  35.758  +30.933  +86,51 

   -rezultat financiar -1.223  -950  -273 - 

5 EBITDA  131.647 75.326 +56.321 +75% 

 

Comparativ cu anul 2016, in anul 2017 OLTCHIM SA a obținut următoarele rezultate: 

 cifra de afaceri a crescut cu 215 milioane lei (echivalent 46 milioane euro) fata de anul 2016; 

 profit brut pe total activitate de 65 milioane lei (echivalent 14 milioane euro), reprezentând o 

imbunatatire  cu 31 milioane  lei (echivalent 7 milioane euro); 

 o imbunatatire a indicatorului financiar EBITDA cu 56 milioane lei (echivalent 12 milioane euro) fata 

de anul 2016. 

 

Structura  rezultatului  brut  aferent anului 2017, respectiv profit in suma de 65.468 mii lei, este urmatoarea: 

 Profit brut de 83.560 mii lei aferent activelor functionale de pe platforma industriala de la Rm. 

Valcea; 

 Cheltuieli  de 13.566 mii lei aferente Diviziei Petrochimice Bradu; 

 Cheltuieli de 4.526 mii lei aferente activelor nefunctionale de pe platforma industriala de la 

Rm.Valcea. 

 

Vanzarile la export si pe piata intracomunitara, in anul 2017, au fost de 163 milioane euro. Importurile si 

achizitiile intracomunitare, in valoare de numai 31 milioane euro, au determinat o balanta externa pozitiva 

a societatii de 132 milioane euro.  

 

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

cumulat pe 32 luni, indicatorul EBITDA este mai bun cu 33,33 milioane euro comparativ cu prevederile din 

Planul de reorganizare (EBITDA cumulat realizat pe 32 luni – 51,68 milioane euro, comparativ cu suma de 

18,35 milioane euro - prevazuta in Planul de reorganizare). 
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In anul 2017 OLTCHIM SA a efectuat lucrari de investitii si reparatii majore pentru a asigura functionarea 

instalatiilor de productie in conditii de siguranta si eficienta. Valoarea acestora a fost de 12,36 milioane lei, 

realizate numai din surse proprii. 

Au fost avute in vedere urmatoarele obiective: 

 Investitia de 5,2 milioane lei pentru reabilitari in cadrul instalatiei de Electroliza cu membrane, 

investitii necesare pentru  mentinerea calitatii produselor finite obtinute, a unui nivel redus al 

consumului de energie electrica, precum si pentru siguranta in functionare a instalatiilor; 

 Investitia de 0,7 milioane lei pentru contrucția rampei auto de incarcare cu polioli trioli si rigizi  a 

fost facuta pentru cresterea sigurantei in functionare la incarcarea autocisternelor de polioli; 

 Investitia de 2 milioane lei pentru modernizarea decantoarelor D 7-104/1,2, executarea si punerea 

in functiune a sistemului automat de dozare agenti de coagulare, a condus la reducerea continutului 

de suspensie din apele reziduale rezultate de la saponificare instalatia Propenoxid  avand ca rezultat: 

- imbunatatirea procesului tehnic de epurare biologica a apelor reziduale; 

- recuperarea avansata a caldurii acestor ape; 

- reducerea de suspensii din apele deversate in emisarul raului Olt 

 3,2 milioane lei investitii in alte obiective pentru modernizari si mariri de capacitate si achizitia de 

utilaje independente necesare procesului de fabricatie; 

 1,26 milioane lei  pentru  reparatii capitale  la vagoanele  cisterna  in  care  se  aprovizioneaza 

principalele  materii prime si se comercializeaza produsele finite. 

 

 

NOTA 14. POLITICI CONTABILE 

 

Situatiile financiare preliminare la 31.12.2017 s-au intocmit in conformitate cu Standardele Internationale 

de Raportare Financiara si sunt neauditate. 

Pentru conversia in lei a creantelor si datoriilor in valuta s-au folosit cursurile de schimb din data de 

31.12.2017 comunicate de B.N.R. 

 

Continuitatea activitatii 

 

OLTCHIM este in procedura insolventei din data de 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 la 31.12.2017 va fi prezentata in Situatiile financiare definitive, 

operatiunea fiind in derulare. Activele societatii au fost reevaluate la data de 31.12.2016, situatiile financiare 

preliminare la 31.12.2017 cuprinzand activele la valoarea reevaluata la acea data. Amortizarea calculata la 

valorile reevaluate, prin metoda liniara, este inregistrata lunar in cheltuielile de exploatare. 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.   
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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 31 decembrie 2017 sunt dupa cum urmeaza: 

1 euro  4,6597  

1 dolar       3,8915  

 

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. 

 

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. 
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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”. 

 

Impozit 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. 

 

 

NOTA 15. ALTE INFORMATII 

 

Tranzactii cu partile afiliate 

 

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

afiliate in cursul normal al activitatii in conditiile unor termeni contractuali normali. 

 

(i) Tranzactii cu partile afiliate 

 

Vanzari     

  
Anul încheiat la  

31 decembrie 2017 
 

Anul încheiat la  

31 decembrie 2016 

Sistemplast SA  41.292  28.554 

Oltquino SA  103  363 

Protectchim SRL  62.078   369.054 

Total                      103.472                     397.971  

 

Achizitii de bunuri si servicii  

  
Anul încheiat la  

31 decembrie 2017 
 

Anul încheiat la  

31 decembrie 2016 

Sistemplast SA  7.900.058  6.612.473 

Oltquino SA  0  0 

Protectchim SRL  0  3.797 

Total                7.900.058               6.616.270  
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(ii) Solduri cu partile afiliate 

 

Creante clienti  

  
Anul încheiat la  

31 decembrie 2017 
 

Anul încheiat la  

31 decembrie 2016 

Sistemplast SA  5.882  1.261 

Oltquino SA  0  31 

Protectchim SRL  259.277   197.199 

Total                   265.159                     198.491  

 

Furnizori si alte datorii 

  
Anul încheiat la  

31 decembrie 2017 
 

Anul încheiat la  

31 decembrie 2016 

Sistemplast SA  266.990  636.041 

Oltquino SA  0  0 

Protectchim SRL  0  0 

Total                   266.990                     636.041  

 

 

Cotaţia bursiera 

 

Pretul de inchidere al unei actiuni OLT in data de 29.12.2017 este de 0,2890 lei, iar capitalizarea bursiera 

inregistrata in această data este de 99.188.090 lei. 
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