
  

 

1 
 

 

RAPORTUL PRELIMINAR 

 
Privind prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 

 la 31 decembrie 2020 
 
 
 

Raport preliminar întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață coroborat cu 
Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață 

 
Data raportului     10 februarie 2021 
 
Denumirea societăţii    OIL TERMINAL SA 
 
Sediul social     Str. Caraiman nr. 2, Constanța 
 
Număr de telefon / fax    0040 241 702600 / 0040 241 694833 
 
Cod unic de înregistrare la     RO 2410163 
Oficiul Registrului Comerțului 
 
Număr de ordine în Registrul Comerţului  J13/512/1991 
 
Capitalul social subscris şi vărsat   58.243.025,30 Lei 
 
Piaţa reglementată pe care se  Bursa de Valori Bucureşti, categoria Standard 
tranzacţionează valorile mobiliare emise  
  
Principalele caracteristici ale valorilor 582.430.253 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 
mobiliare emise lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot 

egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București 
sub simbolul OIL  

 
Auditarea Situațiile financiare preliminate întocmite la data de 

31.12.2020 nu sunt auditate 
 
Moneda de raportare Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în 

RON, dacă nu este indicat altfel 
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REZULTATELE FINANCIARE ANUALE PRELIMINATE la 31.12.2020 
 

Situația poziției financiare preliminată la 31 decembrie 2020 
 

       - lei - 

Elemente patrimoniale 31 decembrie 2020 
(neauditată) 

31 decembrie 2019 
(auditată) 

ACTIVE   
ACTIVE IMOBILIZATE   
Imobilizări necorporale 4.548.644 4.616.367 
Imobilizări corporale 505.283.435 501.261.998 
Imobilizări corporale în curs de execuţie 10.853.603 9.796.233 
Imobilizări financiare 750.492 639.621 
Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a  
activelor luate în leasing 

4.862.180 4.787.000 

Total Active imobilizate 526.298.354 521.101.219 

ACTIVE CIRCULANTE   
Stocuri 896.427 995.627 
Clienţi şi conturi asimilate 19.950.329 15.918.450 
Alte creanţe 3.265.505 3.590.374 
Impozite şi taxe de recuperat 133.542 147.087 
Numerar şi echivalente de numerar 15.197.560 13.483.428 

Total Active circulante 39.443.363 34.134.966 

TOTAL ACTIVE  565.741.717 555.236.185 

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII   
CAPITALURI PROPRII   
Capital social 58.243.025 58.243.025 
Alte elemente de capitaluri proprii (7.865.891) (7.865.891) 
Rezerve din reevaluare 219.240.483 220.140.364 
Rezerve legale 5.642.316 5.353.292 
Alte rezerve 176.278.264 174.842.248 
Surplus realizat din rezerve din reevaluare 7.678.423 6.778.161 
Rezultat reportat fără IAS 29 396.930 396.930 
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile (19.687.231) (19.687.231) 
Profit curent 3.548.192 2.399.806 
Repartizarea profitului (815.363) (353.033) 

Total capitaluri proprii 442.659.148 440.247.671 

DATORII PE TERMEN LUNG   
Împrumuturi pe termen lung 50.774.116 48.713.274 
Alte împrumuturi și datorii asimilate 2.911.710 2.773.344 
Datorii privind impozit pe profit amânat 30.658.337 30.658.337 

Total datorii pe termen lung 84.344.163 82.144.955 

DATORII CURENTE   
Împrumuturi pe termen lung-partea curentă 6.970.413 5.214.173 
Datorii comerciale 12.346.472 9.989.774 
Datorii privind impozite și taxe 7.001.824 6.167.620 
Alte datorii curente 3.375.629 4.392.985 
Alte împrumuturi și datorii asimilate 1.850.913 1.752.370 

Total datorii curente 31.545.251 27.516.922 

TOTAL DATORII 115.889.414 109.661.877 

Provizioane 7.131.670 5.291.595 
Subvenţii pentru investiții 61.485 35.042 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 565.741.717 555.236.185 

 
Activele totale au crescut cu 1,9% față de nivelul înregistrat la 31.12.2019, din care: Activele imobilizate au 
înregistrat o majorare cu 1% față de 31.12.2019, iar Activele circulante au înregistrat o creștere cu 15,5% față 
de 31.12.2019, datorită creșterii cifrei de afaceri cu 14%, de la 168 mil. lei la 191,5 mil. lei.  
Capitaluri proprii și datorii 
Datoriile pe termen lung au înregistrat o creștere cu 2,7% față de 31.12.2019, ca urmare a contractării în anul 
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2020 a unui credit de investiții în lei pe termen lung pentru finanțarea obiectivului de investiții “Modernizare 
rezervor T31/S” situat în SP Sud. 
Datoriile curente au înregistrat o creștere cu 14,6% faţă de 31.12.2019, determinată, în principal, de majorarea 
datoriilor comerciale către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, precum și a împrumuturilor pe termen lung (partea 
curentă). 
Menționăm, că la 31.12.2020 societatea nu înregistrează datorii restante faţă de bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizori de investiţii, furnizori pentru prestări de 
servicii şi livrări de bunuri, salariați, alți terți.  
Capitalurile proprii au înregistrat o creștere cu 0,55% față de 31.12.2019, în principal, pe seama înregistrării 
profitului net în sumă de 3,5 mil. lei. 
Provizioanele constituite în conformitate cu legislația aplicabilă și înregistrate în sold la 31.12.2020 au crescut 
cu 34,8% față de 31.12.2019 pe seama constituirii unor provizioane pentru: litigii, beneficiile angajaților 
reprezentând ajutoare acordate cu ocazia pensionării, pierderi din creanțe incerte și debitori diverși, provizioane 
în legătură cu contractul de mandat, provizioane pentru participarea salariaților la profitul anului 2020. 
 

Situația rezultatului global preliminată la 31 decembrie 2020 
 

 

31 decembrie 2020 
(neauditată) 

31 decembrie 2019 
(auditată) 

Venituri din prestarea de servicii 190.088.210 166.129.146 

Venituri din vânzarea produselor reziduale 1.744.005 1.901.218 

Alte venituri din exploatare (956.380) (1.650.854) 

Cheltuieli materiale (7.609.052) (6.865.347) 

Cheltuieli cu energia și apa (4.864.549) (4.964.843) 

Cheltuieli cu personalul (95.251.633) (89.104.057) 

Cheltuieli cu servicii executate de terți (12.134.383) (12.687.219) 

Cheltuieli cu amortizarea (17.826.081) (15.767.074) 

Alte cheltuieli de exploatare (44.204.794) (30.396.284) 

Rezultat din exploatare 8.985.343 6.594.686 

Venituri și cheltuieli financiare (valori nete) (3.508.521) (2.298.363) 

Rezultat brut al exercițiului 5.476.822 4.296.323 

Cheltuieli privind impozitul pe profit 1.928.630 1.896.517 

Rezultat net al exercițiului 3.548.192 2.399.806 

Alte elemente ale rezultatului global:   

Elemente care nu vor fi reclasificate la profit 
și pierdere, din care: 

900.262 (10.337.622) 

Câștiguri din reevaluarea proprietăților 
imobiliare cedate/casate 

900.262 162.830 

Surplus din reevaluarea imobilizărilor - (12.043.979) 

Datorie privind impozitul amânat - (1.543.527) 

Rezultat global total 4.448.454 (7.937.816) 

Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune) 0,007638 (0,013629) 

Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune) 0,007638 (0,013629) 

 
Față de 31.12.2019, rezultatul brut preliminat la 31.12.2020 înregistrează o majorare cu 27,5%, iar rezultatul net 
preliminat o creștere mai mare cu 47,8%. 
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Indicatori economico-financiari preliminat an 2020 comparativ cu realizat an 2019 
                                    

Indicatori (mii lei) 
Preliminat 

2020 
Realizat 

2019 
▲▼ %1 

Cifra de afaceri netă 191.556 168.019 ▲ 114,0 

Venituri din exploatare 193.536 168.738 ▲ 114,7 

Cheltuieli de exploatare 184.550 162.143 ▲ 113,8 

Profit exploatare 8.986 6.595 ▲ 136,3 

EBITDA 29.472 24.721 ▲ 119,2 

Venituri financiare 329 518 ▼ 63,5 

Cheltuieli financiare 3.838 2.817 ▲ 136,2 

Rezultat financiar (3.509) (2.299) ▲ 152,6 

Venituri totale 193.865 169.256 ▲ 114,5 

Cheltuieli totale 188.388 164.960 ▲ 114,2 

Profit brut 5.477 4.296 ▲ 127,5 

Profit net 3.548 2.400 ▲ 147,8 
                                                                   1 Preliminat 2020 / comparativ cu Realizat 2019 

 

Indicatorii financiari la 31.12.2020 (preliminat) comparativ cu indicatorii financiari la 31.12.2019 (realizați): 

• cifra de afaceri este în creștere cu 14%  

• veniturile totale sunt mai mari cu 14,5%  
• cheltuielile totale sunt în creștere cu 14,2%  

• EBITDA crește cu 19,2%  

• profitul brut preliminat în sumă de 5.477 mii lei este mai mare cu 27,5% 

• profitul net preliminat în sumă de 3.548 mii lei este mai mare cu 47,8% 
 

Gradul de realizare a Programului de investiții  
Pentru anul 2020 cheltuielile pentru investiții au fost prevăzute în sumă de 25.900 mii lei constituite la nivelul 
sursei de finanțare a investițiilor, din care: rambursări de credite pentru investiții în sumă de 5.013 mii lei și 
cheltuieli de investiții în valoare de 20.887 mii lei. 
La 31.12.2020, sursa de finanțare a investițiilor a crescut cu 3%, de la 25.900 mii lei la 26.710 mii lei pe seama 
profitului reinvestit în echipamente tehnologice, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, precum și a 
utilizării din creditul de investiții a unei sume suplimentare față de nivelul aprobat.  
Cheltuielile de investiții preliminate la 31.12.2020 au fost la nivelul sursei de 26.710 mii lei, din care rambursări 
de rate aferente creditelor pentru investiții în sumă de 5.013 mii lei la nivelul planificat și cheltuieli pentru investiții 
în sumă de 21.697 mii lei în creștere cu 3%. 
 

Indicatori bursieri ai societății 
Informațiile prezentate privind indicatorii bursieri ai societății Oil Terminal SA la 30.12.2020 au fost preluate din 

Buletinul lunar Decembrie 2020 comunicat de BVB. 
La 30.12.2020 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,1890 lei/acțiune (preț de închidere).  

 

Informații emisiune  

Număr total acțiuni 582.430.253 

Valoare nominală 0,1000 

Capital social 58.243.025,30 

Indicatori bursieri la 30.12.2020 conform BVB  

Capitalizare 110.079.317,82 

PER  45,87 

P/BV 0,25 

EPS  0,00 

DIVY 1,03 

Dividend brut (2019) 0,001952 

 
Director General,      Director Financiar, 
 Sorin Viorel CIUTUREANU                                                 Adriana FRANGU 

 



 

OIL TERMINAL – Situatia  pozitiei financiare preliminata 
pentru anul incheiat la  
31 decembrie 2020 
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este 
specificat altfel) 

 

  

Anul incheiat 
la 31 

decembrie 
2020 

(neauditata) 

 Anul incheiat 
la 31 

decembrie  
2019  

(auditata) 

ACTIVE    

ACTIVE IMOBILIZATE    

Imobilizari necorporale  4.548.644 4.616.367 

Imobilizari corporale  505.283.435 501.261.998 

Imobilizari corporale in curs de executie  10.853.603 9.796.233 

Imobilizari financiare  750.492 639.621 

Imobilizari aferente drepturilor de utilizare a  
activelor luate in leasing 

 4.862.180 4.787.000 

Total active imobilizate  526.298.354 521.101.219 

ACTIVE CIRCULANTE    

Stocuri  896.427 995.627 

Clienti si conturi asimilate  19.950.329 15.918.450 

Alte creante  3.265.505 3.590.374 

Impozite si taxe de recuperat  133.542 147.087 

Numerar si echivalente de numerar  15.197.560 13.483.428 

Total active circulante  39.443.363 34.134.966 

TOTAL ACTIVE  565.741.717 555.236.185 

CAPITALURI PROPRII SI DATORII    

CAPITALURI PROPRII    

Capital social  58.243.025 58.243.025 

Alte elemente de capitaluri proprii  (7.865.891) (7.865.891) 

Rezerve din reevaluare  219.240.483 220.140.364 

Rezerve legale  5.642.316 5.353.292 

Alte rezerve  176.278.264 174.842.248 

Surplus realizat din rezerve din reevaluare  7.678.423 6.778.161 

Rezultat reportat fara IAS 29  396.930 396.930 

Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile  (19.687.231) (19.687.231) 

Profit curent  3.548.192 2.399.806 

Repartizarea profitului  (815.363) (353.033) 

Total capitaluri proprii  442.659.148 440.247.671 

DATORII PE TERMEN LUNG    

Imprumuturi pe termen lung  50.774.116 48.713.274 

Alte imprumuturi si datorii asimilate  2.911.710 2.773.344 

Datorii privind impozit pe profit amanat  30.658.337 30.658.337 

Total datorii pe termen lung  84.344.163 82.144.955 

DATORII CURENTE    

Imprumuturi pe termen lung- partea curenta  6.970.413 5.214.173 

Datorii comerciale  12.346.472 9.989.774 

Datorii privind impozite si taxe  7.001.824 6.167.620 

Alte datorii curente  3.375.629 4.392.985 

Alte imprumuturi si datorii asimilate  1.850.913 1.752.370 



 

OIL TERMINAL – Situatia  pozitiei financiare preliminata 
pentru anul incheiat la  
31 decembrie 2020 
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este 
specificat altfel) 

 
Total datorii curente  31.545.251 27.516.922 

TOTAL DATORII  115.889.414 109.661.877 

Provizioane  7.131.670 5.291.595 

Subventii pentru investitii  61.485 35.042 

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII  565.741.717 555.236.185 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,  

Gheorghe Cristian Florin 

 

Director General, Director Financiar, Sef Serviciu Contabilitate, 
Ciutureanu Viorel-Sorin Frangu Adriana Popovici Cecilia 

 



 

OIL TERMINAL – Situatia  rezultatului global  preliminata 
la 31 decembrie  2020 
( toate sumele sunt exprimate in lei ( RON) daca nu este 
specificat altfel) 

 

  
Anul incheiat la 

31 decembrie 
2020 (neauditat) 

Anul incheiat la 31 
decembrie 2019 

(auditat) 

Venituri din prestarea de servicii  190.088.210 166.129.146 

Venituri din vanzarea produselor reziduale  1.744.005 1.901.218 

Alte venituri din exploatare  (956.380) (1.650.854) 

Cheltuieli materiale  (7.609.052) (6.865.347) 

Cheltuieli cu energia si apa  (4.864.549) (4.964.843) 

Cheltuieli cu personalul  (95.251.633) (89.104.057) 

Cheltuieli cu servicii executate de terti  (12.134.383) (12.687.219) 

Cheltuieli cu amortizarea  (17.826.081) (15.767.074) 

Alte cheltuieli de exploatare  (44.204.794) (30.396.284) 

Rezultat din exploatare  8.985.343 6.594.686 

Venituri si cheltuieli financiare (valori nete)  (3.508.521) (2.298.363) 

Rezultat brut al exercitiului  5.476.822 4.296.323 

Cheltuieli privind impozitul pe profit  1.928.630 1.896.517 

Rezultat net al exercitiului  3.548.192 2.399.806 

Alte elemente ale rezultatului global:    

Elemente care nu vor fi reclasificate la 
profit si pierdere, din care: 

 900.262 (10.337.622) 

Castiguri din reevaluarea proprietatilor 
imobiliare cedate/casate 

 900.262 162.830 

Surplus din reevaluarea imobilizarilor  - (12.043.979) 

Datorie privind impozitul amanat  - (1.543.527) 

Rezultat global total  4.448.454 (7.937.816) 

Rezultatul pe actiune (lei/actiune)  0,007638 (0,013629) 

Rezultatul pe actiune diluat (lei/actiune)  0,007638 (0,013629) 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Gheorghe Cristian Florin 

 
 
 
 
 

Director General, Director Financiar, Sef Serviciu Contabilitate, 
Ciutureanu Viorel-Sorin Frangu Adriana Popovici Cecilia 

 

 


