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OMV Petrom revizuieste estimarile de preturi pe termen 

mediu si lung  
 

► Ajustari nete nemonetare de depreciere in valoare de aproximativ 350 mil lei dupa impozitare, determinate de 
revizuirea estimarilor de preturi  

► Modelul integrat de afaceri al OMV Petrom isi demonstreaza beneficiile 

 
OMV Petrom, cea mai mare companie energetica din sud-estul Europei, si-a revizuit estimarile utilizate in 
planificare, pentru a reflecta modificarile mediului de piata.  
 
In Upstream, estimarea pe termen lung a cotatiei titeiului Brent este acum redusa la 60 USD/bbl fata de 75 USD/bbl 
folosita anterior. Estimarile detaliate ale cotatiilor la titeiul Brent sunt urmatoarele: 

 
 Pentru 2021, compania estimeaza o continuare a efectului macroeconomic al pandemiei COVID-19 si 

confirma estimarea de pret al titeiului de 50 USD/bbl; 

 Estimarile pretului titeiului pentru 2022 si 2023 au fost reduse la 60 USD/bbl de la 70 USD/bbl, respectiv 
75 USD/bbl; 

 Pentru perioada 2024 - 2029, estimam o cotatie a titeiului Brent de 65 USD/bbl (anterior 75 USD/bbl), care  
se estimeaza ca va scadea gradual la 60 USD/bbl pana in 2035; 

 Incepand cu 2035, folosim o cotatie  a titeiului Brent de 60 USD/bbl (anterior 75 USD/bbl); 

 Toate estimarile dupa anul 2025 sunt in termeni reali la nivelul anului 2025.  

 

Ne asteptam ca actualizarea estimarilor de pret al titeiului sa conduca la ajustari nete de depreciere nemonetare de 
aproximativ 800 mil lei dupa impozitare, care includ atat ajustari de depreciere pentru active necorporale de explorare, 
cat si ajustari nete de depreciere pentru active corporale.  

In Downstream Gas, estimarile de pret pe termen lung pentru energie electrica si certificatele CO2 au fost 

revizuite, avand in vedere conditiile mai bune din piata productiei de energie electrica. Aceasta a determinat 

reversarea integrala a ajustarilor de depreciere aferente centralei electrice cu ciclu combinat de la Brazi, de 

aproximativ 450 mil lei dupa impozitare. 

Ca urmare a modificarilor enuntate mai sus privind preturile anticipate ale marfurilor, OMV Petrom estimeaza 

ajustari nete de depreciere de aproximativ 350 mil lei dupa impozitare in T3/20. 

Christina Verchere, CEO al OMV Petrom: “Modelul nostru integrat de afaceri isi demonstreaza inca o data 

beneficiile, mai ales intr-un mediu in care ne asteptam la un pret scazut al titeiului. Vom continua sa 

urmarim executia strategiei noastre, avand ca scop furnizarea de energie mai curata si in mod sustenabil, 

in care gazul natural va juca un rol semnificativ in cadrul tranzitiei energetice.”  
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Despre OMV Petrom  

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze 

la nivel de grup de 55,4 milioane bep în 2019. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și 

operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, 

Grupul este prezent în România și țările învecinate prin intermediul a 802 benzinării, la sfârșitul lunii iunie 2020, sub 

două branduri, OMV și Petrom.  

OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51,011% din 

acțiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, deține 20,639% din 

acțiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deține 6,997%, iar 21,353% se tranzacționează liber la Bursa de Valori 

București și la Bursa de Valori Londra.  

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuții de 30,4 miliarde de euro reprezentând 

taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2019.  

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 

2007-2019, compania a alocat aproximativ 66 milioane euro pentru dezvoltarea comunităților din România, 

concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.  

Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom și-a anunțat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures (TCFD, Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările 

climatice) privind riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice. 
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