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Raport explicativ catre Adunarea Generală a Acționarilor  

privind Situatiile financiare ale IPROCHIM SA la 31.12 2020 

 

1.    Necesitatea efectuarii cheltuielilor ocazionale mai mari cu cca. 3 mil lei fata de anul anterior, 

inregistrate la „Alte cheltuieli de exploatare”, ASTFEL: 

Având în vedere Ordinul de Ministru nr.307/28.04.2021 (privind punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA) 

prin care se votează împotriva aprobării situațiilor economico-financiare aferente anului 2020 și la 

pronunțarea asupra gestiunii CA aferentă anului 2020 solicitându-se un Raport explicativ la situațiile 

financiare din care să rezulte Necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor mai mari cu circa 3 

milioane lei, inregistrate la data de 31.12.2020, comparativ cu 31.12.2019, evidentiate la capitolul „Alte 

cheltuieli de exploatare”, vă comunicăm următoarele: 

• Conform Raport AGOA și a Raportului AGEA din data de 06 iunie 2019 a fost aprobată , cu 

majoritate de voturi ale acționarilor prezenți cu drept de vot vânzarea activului Construcții 

și teren în suprafață de 1.572 mp, sediu proprietate IPROCHIM SA din Cluj Napoca prin 

licitație deschisă cu strigare.  

• În luna martie 2020 a fost finalizată vânzarea imobilului aflat în proprietatea IPROCHIM din 

Cluj. 

• Necesitatea vânzării activului a fost datorată situației financiare în care se afla Iprochim de 

ceva timp, a imposibilității de achitare a datoriilor atât către bugetul de stat, cât și față de 

furnizorii de servicii și utilități, dar și vis-a-vis de personalul angajat. 

• Din sumele încasate prin vânzarea activului de la Cluj au fost achitate, cu respectarea 

prevederilor legale, conform art.26 alin.2 don Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.. 

88/1997 datoriile către bugetul de stat privind privatizarea societăților comerciale, 

aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările și completările ulterioare, datoriile către 

bugetul de stat și bugetele locale, datoriile către bugetul asigurărilor sociale de stat și 

bugetele fondurilor speciale, plata serviciilor prestate și utilităților. Nu au fost achitate 

salarii din sumele încasate. 

• Astfel, având în vedere faptul că imobilul respectiv nu era complet amortizat, în urma 

înregistrarilor contabile specifice vânzării mijloacelor fixe a fost înregistrată o cheltuială în 

valoare de 2.926.396,73 lei, cheltuială care, de altfel, este o cheltuiala ocazională.  

• Mai mult, în contrapartidă, a fost înregistrat și venitul obținut urmare tranzacției 

susmenționate. Dacă la nivelul lunii martie se scade chletuiala inregistrată în contul 6583 - 

Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital, se ajunge la un nivel al 

cheltuielilor aferente lunii martie de 645.081,59 lei, adică sub nivelul de 720.750 lei , 

respectiv  o cheltuială de  1/12 permis conform OG26/2013 
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2.    Situația creanțelor restante la 31.12.2020, conform situatiilor financiare prezentate (Nota 5 din 

notele explicative la bilant)  

 

Conform datelor inscrise in bilantul contabil al IPROCHIM SA, la data de 31.12.2020, situatia creantelor se 

prezinta conform tabelului de mai jos, suma creante restrante, fiind de 2.225.302 lei, din care 1.823.097 lei 

sunt mai vechi de 1 an. 

 

La 31 decembrie 2020 creantele Societatii IPROCHIM SA sunt structurate dupa cum urmeaza: 

 

Nr. Crt Creante 01.ian.20 31.dec.20 

Termen de lichiditate 

pentru soldul de la 

31.dec.20 

Sub 1 an Peste 1 an 

1 Creante comerciale - terti 2.405.079 2.225.302 402.205 1.823.097 

2 Creante comerciale - alte parti legate     

3 Total creante comerciale 2.405.079 2.225.302 402.205 1.823.097 

4 
Ajustari de depreciere pentru creante 
comerciale 

698.847 696.867  696.867 

5=4-3 Creante comerciale, net 1.706.232 1.528.434 402.205 1.126.230 

6 
Sume de incasat de la entitatile 
afiliate 

    

7 
Sume de incasat de la entitati 
asociate 

    

8 
Sume de incasat de la entitati 
controlate in comun 

    

9 
Total sume de incasat de la entitati 
afiliate, entitati asociate si entitati 
controlate in comun 

    

10 

Ajustari de depreciere pentru sume 
de incasat de la entitati afiliate, 
entitati asociate si entitati controlate 
in comun 

    

11=9-10 
Sume de incasat de la entitati 
afiliate, entitati asociate si entitati 
controlate in comun, net 

    

12 Alte creante 574.488 600.230  600.230 

13 
Ajustari de depreciere pentru alte 
creante 

122.467 122.467  122.467 

14=12-13 Alte creante, net 452.021 477.763 - 477.763 

 

Din valoarea totala de 2.225.302 lei creante existente si inregistrate in situatiile financiare ale IPROCHIM 

SA, valoarea de 1.823.097 lei sunt creante restante mai vechi de un an. Defalcarea acestora pe clienti si 

vechimi se prezinta astfel:  

 

Din totalul de 1823097 lei  

  CONT 4118, TOTAL                           
(peste 85% din valoare) 

1561703.40 Reprezentand Obs. 
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1 AMURCO Bacau 68772.09 c/v. facturi din 2013 Tribunalul Bacau  
3765/110/2014 
insolvență/faliment 

2 KITU PLOIESTEANU 50690.19 c/v. facturi din 2013 Judecatoria Sector 1 
117139/299/2015 - fond                            
Dosar 13 / 2019 executare 
silită 

    
 

și pen. calc. Curtea de 
Conturi - Raport nr. 
3773/08.11.2017 -                       
( 46595,22 lei ) 

  

3 R.A.A.N. – ROMAG PROD SA 51421.20 c/v. facturi din 2012 Tribunalul Mehedinți 
9089/101/2013 - fond 
insolvență/faliment 

4 ENERGY BIOCHEMICHALS 55498.63 c/v. facturi din 2017 și 
penalități 2020 

  

5 KPB EVALUARE 102773.23 c/v. facturi din 2012-
2013 

Judecatoria Buftea 
4858/94/2014 - fond 
6969/94/2016 - cerere 
anulare                                
Dosar 255/2017 executare 
silita  

      și pen. calc. Curtea de 
Conturi - Raport nr. 
3773/08.11.2017 -                    
( 90015,00 lei ) 

  

6 LAB SA 170565.35 c/v. facturi din 2015-
2016 

creanță nerecunoscută și 
contestată 

      reevaluare curs valutar   

7 BIOFUEL ENERGY SRL 173392.97 c/v. facturi din 2016-
2019 

Tribunalul Teleorman 
3397/87/2015 - fond 
insolvență/faliment 

8 NITROPOROS 217753.52 c/v. facturi din 2011-
2019 

Tribunalul Braşov,  
5888/62/2013 - fond 
insolvență/faliment 

9 OLTCHIM RM.VALCEA 222946.26 c/v. facturi din 2011-
2019 

Tribunalul Vâlcea 
887/90/2013 - fond 
insolvență/faliment 

10 DONAU CHEM SRL 37100.00 c/v. facturi din 2014-
2015 

Tribunalul Teleorman 
726/87/2016 - fond 
insolvență/faliment 

11 EPI SISTEM SRL (NEXTGO SRL) 30537.39 c/v. facturi din 2014-
2015 

Judecatoria Buftea  
11529/94/2016 - fond 
Dosar 256/2017 executare 
silita 
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      și pen. calc. Curtea de 
Conturi - Raport nr. 
3773/08.11.2017 -                    
( 24378,91 lei ) 

  

12 EUROCONCEPT  24790.00 pen. calc. Curtea de 
Conturi - Raport nr. 
3773/08.11.2017 -                    
( 24790,00 lei ) 

Judecătoria Sector 1 
5271/299/2014 - fond                      
Dosar 135/2015 executare 
silită  
( procedura de executare 
silita inchisa la 03.12.2015 ) 

13 GA PRO-CP CHEMICALS 23996.41 c/v. factura din 2013 Tribunalul Neamt  
2449/103/2014 
insolvență/faliment 

14 ICCPET OSKAR VON MILLER 25000.00 c/v. factura din 2010 Tribunalul București 
18759/3/2013 - fond 
insolvență/faliment  

15 P.F.A. MATEI MARIUS 83736.08 c/v. facturi din 2013 Judecatoria Cluj Napoca 
22101/211/2015 - fond                        
Dosar 123/2019 executare 
silită 

      și pen. calc. Curtea de 
Conturi - Raport nr. 
3773/08.11.2017 -                    
( 75496.85 lei ) 

  

16 PROTOPOPIATUL IASI 59944.08 c/v. facturi din 2002 Dosar 193 / 2008 
executare silită                         
( procedură de executare 
silita închisă - debitor fără 
patrimoniu Adresa B.E.J. 
din 07.12.2015 ) 

17 SILENSEC SECURITY SRL 28475.00 pen. calc. Curtea de 
Conturi - Raport nr. 
3773/08.11.2017 -                    
( 28475,00 lei ) 

Judecătoria Sector 2 
30460/300/2012                                
Dosar 600/2014 executare 
silită (procedura de 
executare silita inchisa la 
06.02.2015 – achitat 
integral) 

18 STAR PRINT  47084.56 c/v. facturi din 2017 - 
2018 

Judecătoria sector 1 
26473/299/2018    
procedură executare silită 

19 BIROU MEDIATOR ZAMFIR FLORIN 87226.44 c/v. factura din 2014 Judecatoria Sector 1 
34470/299/2015 – fond  
Dosar 237/2016 executare 
silită  

      si pen. calc. Curtea de 
Conturi - Raport nr. 
3773/08.11.2017 -                    
( 85652,92 lei ) 

  

20 ALTE CREANTE COMERCIALE 209972.40       
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Mentionam faptul ca in situatia prezentata cu creantele existente la 31.12.2020 este inclusă si valoarea 

creantelor reintroduse în sold urmare a măsurilor Curții de Conturi a Romaniei din 2013, in valoare de 113 

mii lei (creanțe anterioare anului 2012), care, in anii anteriori, au mai fost incluse parțial pe costuri, fiind 

creante restante nerecuperabile (creanțe contestate/contestabile, creanțe cu valoare redusă, erori 

contabile, creanțe debitori radiați etc.).  

 

Director General                                                                                                   Manager Financiar                                                                                                      

Stejarel NISTOR                                                                                                      Gabriela SABAU 
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