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Rompetrol Rafinare, finalizarea proiectului de extindere a capacităŃii de 
prelucrare a rafinăriei Petromidia la 5 milioane de tone/an 
 

Principalii indicatori financiari 

 

 
Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului Rompetrol, a înregistrat în primul semestru o 
cifră consolidată de afaceri* de aproximativ 2,3 miliarde USD, în scădere cu 6% faŃă de nivelul 
obtinut in perioada similară din 2011**.  
 
Pe fondul reducerii cererii de produse petroliere pe piaŃa internă şi internaŃională şi, implicit, a 
marjelor şi a volumelor comercializate de companie, aceasta a consemnat o scădere a rezultatului 
operaŃional (EBITDA), de la un nivel pozitiv de 49,3 milioane USD în semestrul I 2011 la un nivel 
negativ de 29 milioane USD.  
 
Rezultatele financiare au fost puternic afectate şi de o serie de factori independenŃi de activitatea 
sa, precum diminuarea semnificativă în S1 2012 a marjei de rafinare (71%, de la 51,1 USD/tonă în 
S1 2011 la 14,8 USD/tonă), a cursului valutar (+14% pentru RON/USD, +5% pentru RON/EURO) 
sau a costurilor necesare asigurării capitalului de lucru. La acestea se adaugă impactul evoluŃiei 
internaŃionale a ŃiŃeiului (în creştere cu 4%) şi a produselor finite (+6% pentru benzină EURO 5 şi 
+3% pentru motorină EURO 5), evoluŃia preŃurilor la celelalte produse petroliere fiind devansată de 
evoluŃia preŃului la titei. 
 
Valoarea totală a exporturilor realizate de Rompetrol Rafinare (Rompetrol Rafinare – rafinăriile 
Petromidia şi Vega, Rompetrol Petrochemicals şi Rompetrol Gas) in perioada ianuarie – iunie s-a 
ridicat la 925 milioane USD.  
 
Compania a continuat să fie in prima jumatate a anului un contribuabil important la bugetul de stat 
al României, valoarea totală a aportului fiind de peste 578 milioane USD.  
 

Segmentul de rafinare  Semestrul I 2012 Semestrul I 2011 % 

  Financiar 

  Cifra de afaceri  USD 2.087.609.361 2.160.302.383 -3% 
  EBITDA USD (34.468.631) 19.285.414 N/A 
  Rezultatul net USD (112.959.232) (34.813.089) N/A 
  Operational 

Materii prime prelucrate Kt 1.966 2.078 -5% 
Vânzări carburanŃi-intern Kt 682 702 -3% 
Vânzări carburanŃi export Kt 684 718 -5% 

 
Segmentul de rafinare, Rompetrol Rafinare – rafinăria Petromidia şi punctul de lucru Vega Ploieşti, a 

  Semestrul I 2012 Semestrul I 2011 % 

Cifra de afaceri USD 2.269.253.743 2.421.839.260 -6% 
EBITDA USD (29.085.088) 49.327.560 N/A 
Rezultatul net USD (131.837.646) (63.710.271) N/A 
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consemnat în semestrul I o cifră de afaceri de peste 2 miliarde USD, cu 3% mai mică comparativ cu 
semestrul 1 2011, precum şi o scădere a rezultatului operaŃional (EBIDTA), de la un nivel pozitiv de 
19,3 milioane USD la unul negativ de aproximativ 34,4 milioane USD.  
 
În trimestrul II 2012, cantitatea de materie primă procesată de Rompetrol Rafinare (rafinăriile 
Petromidia şi Vega) a fost de 1,03 milioane tone, cu 7% mai mică comparativ cu aceeaşi perioadă a 
anului trecut, din cauza condiŃiilor nefavorabile de piaŃă. Ca urmare, cantitatea totală de materie 
primă procesată de Rafinăria Petromidia în primele 6 luni ale lui 2012 a fost de 1,97 milioane tone, 
cu 5% mai mică decât în semestrul I 2011.  
 
Vânzările de carburanŃi ale companiei în perioada ianuarie-iunie s-au ridicat la peste 1,3 milioane 
tone, 50% din carburanŃii comercializaŃi fiind livraŃi la export, atât către companii ale Grupului 
(Rompetrol Moldova, Rompetrol Bulgaria, Rompetrol Ucraina, Rompetrol Georgia) cât şi către alŃi 
parteneri tradiŃionali din regiunea Europei Centrale şi de Est (Turcia, Serbia sau Grecia). 
 
Compania a finalizat în semestrul I construcŃia unei noi instalaŃii, fabrica de hidrogen, şi a continuat 
lucrările la o altă instalaŃie, hidrocracare blândă, aceasta urmând să fie integrată în fluxul tehnologic 
în trimestrul III 2012. De asemenea, s-au continuat lucrările şi la instalaŃia de Recuperare Sulf - 
ultimul pas pentru atingerea unei capacităŃi de rafinare de 5 milioane tone de ŃiŃei pe an, termenul 
estimat pentru finalizarea şi pornirea acesteia fiind ultima parte a trimestrului III.  
 
Programul de investiŃii al Rompetrol Rafinare se ridică la 83 milioane USD în acest an, din care circa 
42% vizează continuarea şi finalizarea programului de modernizare şi extindere a capacităŃii de 
prelucrare a rafinăriei Petromidia, de la 3,8 la 5 milioane tone. Acesta va susŃine intenŃia Grupului 
Rompetrol de consolidare şi dezvoltare a prezenŃei sale în regiunea Europei Centrale şi de Est atât în 
România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina şi Georgia, cât şi în Ńări precum Turcia, Serbia sau 
Grecia. 

 
Segmentul de distribuŃie  Semestrul I 2012 Semestrul 1 2011 % 

Financiar 

 Cifra de afaceri USD 1.229.088.963 1.316.277.522 -7% 
 EBITDA USD 6.699.758 17.957.463 -63%
 Profit net/(pierdere) USD (22.895.333) (30.592.532) N/A 
Operational 

CantităŃi vândute retail Kt 314 322 -2% 
CantităŃi vândute en-gros Kt 327 352 -7% 

Nota: Segmentul de distribuŃie cuprinde rezultatele subsidiarelor Rom Oil, Rompetrol 
Downstream, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics şi Rompetrol Gas 

Cifra de afaceri consemnată de segmentul de distribuŃie în S1 a fost de 1,22 miliarde USD, în 
scădere cu 7% faŃă de nivelul atins în perioada similară din 2011. În aceeaşi perioadă, rezultatul 
operaŃional s-a diminuat cu 63%, de la 18 milioane USD la 6,7 milioane USD, pe fondul scăderii 
cererii de produse petroliere la nivel intern şi internaŃional. 

Aceasta evoluŃie a determinat la nivelul companiei, atât o scădere cu 5% a vânzărilor de 
carburant, de la 674.000 tone în S1 2011 la 641.000 tone, cât şi o reducere a marjelor 
comerciale cu 29% în cazul segmentului de retail şi cu 46% pentru en-gros şi parteneri.  
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Printre măsurile adoptate de companie pentru reducerea impactului se numără şi continuarea 
programului de optimizare a costurilor de distribuŃie şi general administrative,  cu rezultate 
pozitive dar nu îndeajuns de puternice pentru a anula influenŃa negativă a scăderii marjelor.  

În prezent, Rompetrol Downstream operează la nivel naŃional 746 de puncte de distribuŃie 
carburanŃi (staŃii proprii, staŃii Partener, staŃii Rompetrol Express, baze interne de 9 şi 20 metri 
cubi). La acestea se adaugă şi reŃeaua Rompetrol Gas formată din 220 de staŃii distribuŃie GPL 
auto, 5.000 de puncte de distribuŃie butelii şi 3 staŃii de îmbuteliere GPL la ConstanŃa, Arad şi 
Bacău. 
 

Segmentul de petrochimie  Semestrul I 2012 Semestrul I 2011 % 

  Financiar 

  Cifra de afaceri brută USD 132.019.110 197.488.339 -33 % 
  EBITDA USD (4.775.780) 9.032.530 N/A 

Profit net/(pierderi) USD (13.482.838) 359.517 N/A 
  Operational 

  Propilenă procesată Kt 58 65 -10% 
  Etilenă procesată Kt 33 59 -43% 
 Total vânzari Kt 92 118 -22% 

   
Segmentul de petrochimie este reprezentat de Rompetrol Petrochemicals, unicul producător de 
polipropilenă şi polietilenă de joasă şi înaltă densitate din România. Compania a obŃinut în S1 o 
cifră de afaceri de 132 milioane USD, în scădere cu 33% faŃă de indicatorul consemnat în 
aceeaşi perioadă din 2011.  
 
În acelaşi timp, compania a consemnat un rezultat operaŃional (EBITDA) negativ de 4,7 milioane 
USD, faŃă de nivelul pozitiv înregistrat în S1 2011 – 9 milioane USD. 
 
Rezultatele au fost influenŃate de scăderea volumelor tranzacŃionate cu 23% faŃă de S1 2011 şi 
a conjuncturilor de piaŃă nefavorabile. La acestea se adaugă şi reducerea cu 26% a cantităŃilor 
de materie primă procesate, ca urmare a opririi temporare a instalaŃiei de polietilenă de înaltă 
densitate. 
 
 

* SituaŃiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. şi cele ale 

subsidiarelor Rompetrol Petrochemicals S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Quality Control 

S.R.L.  şi Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.). 

** Rezultatele prezentate sunt neauditate şi consolidate, iar raportarea a fost realizată conform Standardelor 

InternaŃionale de Raportare Financiară (IFRS).  
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