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Rompetrol Rafinare, la limita pragului de rentabilitate 

 
Principalii indicatori financiari consolidate: 

 
 

 

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului Rompetrol, a înregistrat în T1 2013 o cifră de 
afaceri brută consolidată* de 884.3 milioane USD, în scădere cu 19% faŃă de T1 al anului trecut. 

În această perioadă, compania a reuşit însă să se apropie de atingerea pragului de rentabilitate 
(break even) prin îmbunătăŃirea cu aproximativ 90% a rezultatului operaŃional (EBITDA), până 
la un nivel negativ de 120 de mii de USD, dar şi a pierderii nete cu 60%, până la 25 milioane 
USD, de la 62.6 milioane USD.  

CotaŃiile ŃiŃeiului şi ale produselor petroliere au fost în uşoara scădere comparativ cu T1 din 
2012, dar mult mai bune decât în ultimul trimestru din 2012, această creştere având la bază 
începerea timpurie a sezonului de mentenanŃă în mai multe rafinării.  
 
Astfel, principalii factori micro şi macro economici care au influenŃat rezultatele financiare ale 
Rompetrol Rafinare au fost: evoluŃiile internaŃionale ale cotaŃiilor produselor finite (-2% pentru 
benzină EURO 5 şi -4% pentru motorina EURO 5), o scădere cu 5% a cotaŃiilor internaŃionale 
pentru ŃiŃei, ajutată de îmbunătăŃirea cu 8% a diferenŃialului Brent-Ural.  
 
Compania a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al Romaniei, achitând 
235.4 milioane USD în primul trimestru al anului 2013. 
 

Segmentul de rafinare     
 
 
 
 
 

   Operational 

 
 
 
 
 
 
 

Segmentul de rafinare, rafinăria Petromidia şi punctul de lucru Vega Ploieşti, a înregistrat însă o 
îmbunătăŃire cu aproximativ 50% a rezultatului net, încă negativ, de la 45.5 milioane USD la 23 
milioane USD, precum şi a rezultatului operaŃional (EBITDA). În ceea ce priveşte cifra de afaceri 

   Trim I 2013   Trim I 2012  % 
Cifră de afaceri brută USD 884.337.090 1.092.263.548 -19% 
EBITDA USD (119.038) (11.644.856) N/A 
Rezultatul net USD (25.183.244) (62.699.335) N/A 

  Trim I 2013 Trim I 2012 % 
Cifră de afaceri brută   USD 753.941.061 1.005.215.602 -25% 
EBITDA   USD (9.795.150) (11.519.651) N/A 
Rezultatul net   USD (23.127.833) (45.535.564)  

Materii prime 
prelucrate 

 
Kt 

 
619 935 

 
-34% 

Vânzări carburanŃi-
intern 

    
Kt 242 285 

 
-15% 

Vânzări carburanŃi 
export 

    
Kt 250 362 

 
-31% 



          

brută, in T1 2013 aceasta a fost de aproximativ 750 milioane USD, în scădere cu 25% faŃă de 
nivelul atins în T1 2012.  
 
In perioada 1 Martie –8 Aprilie 2013, activitatea de producŃie a Rompetrol Rafinare şi Rompetrol 
Petrochemicals a fost intrerupta pentru realizarea lucrărilor tehnologice programate. Acestea au 
constat în revizia şi modernizarea echipamentelor în acord cu noua capacitate de procesare a 
rafinăriei, creşterea gradului de siguranŃă în funcŃionarea instalaŃiilor, respectarea prevederilor 
legale în domeniu ISCIR (InspecŃia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
InstalaŃiilor de Ridicat), dar şi realizarea unor proiecte pentru protecŃia mediului, conform legislaŃiei 
naŃionale şi europene. 
 
Astfel, cantitatea totală de materie primă procesată de rafinăria Petromidia în T1 2013 a fost de 632 
de mii de tone, în scădere cu 33% faŃă de T1 2012, în timp ce gradul de utilizare a capacităŃii de 
rafinare a fost de 64,55%, mai mic cu 9% decât în T1 2012. 

 
În consecinŃă, vânzările de carburanŃi ale companiei s-au ridicat la aproximativ 500 de mii de tone, 
în scadere cu 24% faŃă de volumul comercializat în perioada similară din 2012, din care aproximativ 
51% au fost 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). 
 

 
Segmentul de distributie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Segmentul de distribuŃie a Grupului în România a consemnat o creştere semnificativă a 
rezultatului operaŃional, de peste 7 milioane USD, care a determinat o îmbunătăŃire cu 90% a 
rezultatului net, la o valoare de peste 1 milion USD, acesta fiind în continuare negativ. Cifra de 
afaceri a companiei a fost de peste 500 de milioane, în scădere cu 7% faŃă de primele 3 luni din 
2012.  

ÎmbunătăŃirea rezultatelor obŃinute vine pe fondul adoptarii unor politici de optimizare a 
activităŃilor operaŃionale şi de creştere a profitabilităŃii companiei, incluzând politici comerciale mai 
prudente care să protejeze compania de riscul de neplată, renegocierea clauzelor contractelor de 
vanzare cu partenerii, cât şi reducerea costurilor de operare şi distribuŃie.  

Astfel, volumul total de carburanŃi comercializat în T1 2013 a fost de aproximativ 250 de mii de 
tone, în uşoară scădere faŃă de T1 2012.  

   Trim I 2013   Trim I 2012  % 
Cifră de afaceri brută USD 503.210.849 542.442.369 -7% 
EBITDA USD 7.384.694 1.661.669 344% 
Rezultatul net USD (1.067.617) (11.440.852) -91% 
Cantitati vandute  
retail 

Kt 
134 139 -4% 

Cantitati vandute  
en-gros 

Kt 
117 136 -14% 



          

În prezent, Grupul operează la nivel naŃional 747 de puncte de distribuŃie carburanŃi (staŃii proprii, 
staŃii Partener, staŃii Rompetrol Express, baze interne de 9 şi 20 metri cubi), 230 de staŃii 
distribuŃie GPL auto, 9.000 de puncte de distribuŃie butelii şi 3 staŃii de îmbuteliere GPL la 
ConstanŃa, Arad şi Bacău. 

Segmentul de petrochimie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segmentul de petrochimie, reprezentat de Rompetrol Petrochemicals - unicul producător de 
polipropilenă şi polietilenă de joasă şi înaltă densitate din România, a obŃinut în T1 2013 o cifră 
de afaceri brută de aproximativ 57 milioane USD, în scădere cu 20% faŃă de indicatorul 
consemnat în T1 2012.  
 
În acelaşi timp, compania a consemnat un rezultat operaŃional (EBITDA) pozitiv de peste 100 de 
mii de USD, faŃă de nivelul negativ înregistrat în T1 2012  – peste 900 de mii de USD, şi o 
reducere a pierderilor nete cu circa 1.7 milioane USD, până la un nivel negativ de 2.3 milioane 
USD. 
Comparativ cu anul 2012 rezultatele financiare au fost influentate pozitiv de marjele bune 
pentru produsele petrochimice, în special în luna ianuarie când indicatorul EBITDA, susŃinut de 
aceste cotaŃii a atins o valoare pozitivă de 1.5 milioane USD. 
 
În T1 2013, cantitatea de materie primă procesată a fost cu 41% mai mică decât în aceeaşi 
perioadă a anului 2012 ca urmare a opririi planificate din perioada martie - aprilie 2013 în vederea 
realizării lucrărilor de revizie programate.  
 
În primul trimestru din 2013 Rompetrol Petrochemicals a menŃinut calitatea medie a polimerilor 
obŃinuŃi, astfel ponderea produselor calitatea I în totalul produselor petrochimice a fost de 98,3%. 
 
 
 

* 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). 

  
Departamentul de Comunicare şi RelaŃii Publice 

Grupul Rompetrol 

   Trim I 2013   Trim I 2012  % 
Cifră de afaceri brută USD 56.815.488 71.462.531 -20% 
EBITDA USD 103.726 (935.169) N/A 
Rezultatul net USD (2.317.326) (4.012.856) N/A 

  Propilenă procesată     Kt 21 32 -33% 
  Etilenă procesată     Kt 7 16 -58% 
  Total vanzari     Kt 38 50 -25% 


