
Equity Research Equity Sales & Trading 
mihaela.podgorski@swisscapital.ro office@swisscapital.ro 

+40(21)4084-216 +40(21)4084-206

 

 

  
 

 8 august, 2016 

CONPET 
Diminuarea veniturilor din transportul titeiului 

intern a fost compensata, peste asteptari, de 

cresterea volumelor de titei din import si de 

scaderea cheltuielilor la transportul pe calea 

ferata.  
*  In data de 12 august, CONPET va face publice 

rezultatele financiare la T2'16. 

* In T2'16, profitul net al COTE s-a pastrat la valoarea 

de  18 milioane RON (+6% fata de aceeasi perioada a anului 

anterior), ca urmare a cresterii volumelor de titei din import 

transportate si scaderii cheltuielilor cu transportul pe calea 

ferata, ceea ce a compensat veniturile mai mici inregistrate la 

transportul titeiului intern. Astfel, profitul net la semestrul 1 

2016 s-ar putea situa la 36 milioane lei, cu 5% mai mare fata 

de aceeasi perioada a anului anterior. 

*  Veniturile din transport ar putea scadea cu 2% fata 

de aceeasi perioada a anului anterior, respectiv la valoarea de 

90 de milioane RON, ca urmare a scaderii cantitatilor de titei 

intern transportate pentru PETROM (-9% fata de aceeasi 

perioada a anului anterior, pana la 0,9 milioane tone), intrucat 

compania a anuntat ca intentioneaza sa inchida rafinaria 

Petrobrazi timp de o luna, pentru revizie planificata. Totodata, 

potrivit Raportului economico-financiar al OMV (Eng. Trading 

Statement), productia totala de hidrocarburi a scazut cu 2,2% 

in T2’16 fata de aceeasi perioada a anului anterior. Astfel, 

veniturile din transportul titeiului pe subsistemul intern ar 

putea scadea cu 9% fata de aceeasi perioada a anului anterior, 

pana la valoarea de 73 milioane RON. In ceea ce priveste 

subsistemul import, previzionam ca veniturile vor creste cu 

44% fata de aceeasi perioada a anului anterior, pana la 

valoarea de 17 milioane RON, pe fondul unor volume mai mari 

de titei transportate, pana la 0,7 milioane tone (+45% fata de 

aceeasi perioada a anului anterior) si a majorarii tarifului fix.  

Va reamintim faptul ca in T2’15, rafinaria Petrotel Lukoil a fost 

inchisa pentru revizie generala planificata, pe o perioada de 

30 de zile.   

* In ceea ce priveste costurile, previzionam ca OPEX va 

scadea cu 4% fata de aceeasi perioada a anului anterior, pana 

la valoarea de 78 milioane RON, in special ca urmare a 

diminuarii costurilor cu transportul pe calea ferata (-13% fata 

de aceeasi perioada a anului anterior, la 15 milioane lei), a 

cheltuielilor cu deprecierea si amortizarea (-5% fata de 

aceeasi perioada a anului anterior, la 11 milioane lei) si a altor 

cheltuieli (-6% fata de aceeasi perioada a anului anterior, la 15 

milioane lei). Astfel, in T2'16 EBIT ar putea creste cu 9% fata 

de aceeasi perioada a anului anterior, la 20 milioane lei. 

*  In T2'16, rezultatul financiar ar putea scadea cu 27% 

fata de aceeasi perioada a anului anterior, la valoarea de 1 

milion lei, ca urmare a diminuarii veniturilor din dobanzi. 

 
T2'16 Previzionare Castiguri 
BQ: COTE RO  
Pret la inchidere 68,20 lei 

Minimul si maximul ultimelor 52 de saptamani  62,2 lei/ 90,0 lei  

 

 

 

 

 

 

For analysts certification and other disclosures refer to the Disclosure 

Swiss Capital 
 

Capitalizare (milioane)     590,4 lei € 132,3 
 

T2'15R T2'16E S1'15R S1'16E 
 Sumar cont de profit si  
pierderi (mil. lei)* 

 Cifra de afaceri 92,4 90,8 188,5 184,6 
 Venituri din transport titei    
intern 

79,7 72,8 156,9 146,9 

 Venituri din transport titei 
import 

12,2 17,5 30,5 36,6 
 

Cota de modernizare 
 

7,2 
 

7,1 
 

14,2 
 

14,0 
Venituri din exploatare 100,0 98,2 203,2 199,0 
Cheltuieli cu personalul 29,3 28,9 53,0 53,3 

 D&A (Cheltuieli privind 
amortizarea si deprecierea) 12,1 11,5 24,2 22,4 

Cheltuieli cu prestatii externe 26,7 24,9 53,8 50,6 
 Chelt. cu transp. pe calea   
ferata 

16,7 14,6 34,3 29,5 

 
 Alte cheltuieli de exploatare 

 
16,1 

 
15,0 

 
31,4 

 
30,4 

 
 Cota de modernizare 14,8 14,0 29,0 28,3 
 Ajustari de provizioane (6,4) (5,6) (6,8) (6,2) 
 Cheltuieli de exploatare 81,8 78,4 165,3 158,1 

EBITDA 30,3 31,3 62,1 63,3 

Marja EBITDA  33% 34% 33% 34% 
EBIT 18,2 19,8 38,0 40,9 

Marja EBIT  20% 22% 20% 22% 

Rezultat financiar 1,4 1,1 3,3 2,2 

EBT 19,6 20,9 41,3 43,1 
Marja EBT  21% 23% 22% 23% 

Profit net 16,9 18,0 34,7 36,4 

Marja profit net 18% 20% 18% 20% 
* IFRS 

 
 

 

 

 

 

 
                  1 luna                     3 luni  12 luni de la inceputul anului 
                                                                                                  pana in prezent 

 
Evolutie pret  -------------------------------------------------------------------------------------  
                        0,6% 0,3% 3,3%           -11,4% 

 Romania, 

 Transport prin Conducte 

Swiss Capital are si doreste sa lege relatii de colaborare cu societatile care fac 
obiectul rapoartelor sale de cercetare. Prin urmare, investitorii trebuie sa fie 
constienti de faptul ca firma s-ar putea afla intr-un conflict de interese care ar putea 
afecta obiectivitatea prezentului raport. Recomandam ca investitorii sa nu se bazeze 
exclusiv pe acest raport in luarea deciziilor de investitii.  
  In ceea ce priveste certificarea analistilor si alte informatii relevante, consultati 
Sectiunea informatii Relevante de la finalul prezentului raport.  

 

mailto:mihaela.podgorski@swisscapital.ro
mailto:office@swisscapital.ro


2 

 

 

Informatii Relevante 

Certificarea Analistilor 

Analistul(analistii) responsabil(i) cu pregatirea acestui raport certifica, prin prezenta, faptul ca i) opiniille, viziunile 

exprimate in prezentul raport reflecta cu acuratete viziunile lor personale despre oricare si toate titlurile de capital 

sau emitentii la care se face referire in prezentul raport, ii) remuneratia analistilor nu a fost, nu este sau nu va fi, 

direct sau indirect legata de recomandarile specifice sau punctele de vedere exprimate in prezentul raport si iii) 

remuneratia acestora nu va fi raportata la nicio tranzactie specifica serviciilor bancare de investitii efectuata de 

Swiss Capital SA. 

 

Rating-ul actiunilor 

 

Recomandarile privind actiunile se bazeaza pe valoarea absoluta apreciata (depreciata), care este definita ca 

(Valoare justa-pret curent/pret curent), fiind puse la dispozitia managementului. In cele mai multe cazuri, Valoarea 

Justa va fi egala cu evaluarea analistilor cu privire la valoarea justa curenta actuala intrinseca a actiunii prin 

utilizarea unei metodologii de evaluare adecvate, cum ar fi metoda Fluxului de Numerar Actualizat etc.. Cu toate 

acestea, in cazul in care analistul nu considera ca piata va reevalua actiunea in orizontul de timp specificat, ca 

urmare a neproducerii unor evenimente sau situatii care sa genereze schimbare, valoarea justa ar putea diferi de 

valoarea justa intrinseca. Prin urmare, in cele mai multe cazuri, facem recomandarea de evaluare a diferentei dintre 

pretul de piata curent si estimarea noastra cu privire la valuarea justa actuala intrinseca. Recomandarile acopera 

un orizont de timp de 6-12 luni, daca nu se specifica altcumva. In mod corespunzator, volatilitatea pretului poate 

duce la aparitia unei diferente intre cresterea sau scaderea efectiva a valorii actiunilor pe baza pretului 

predominant de piata si cresterea sau scaderea estimata in recomandare. 

 
O recomandare de „CUMPĂRARE FERMĂ” (STRONG BUY) indică o creștere de peste 30%. 
O recomandare de „CUMPĂRARE” (BUY) indică o creștere între 15% și 30%. 
O recomandare „NEUTRĂ” (NEUTRAL) indică o creștere sau scădere mai mică de 15%. 
O recomandare de „VÂNZARE” (SELL) indică o scădere de peste 15%. 

Informatii relevante specifice companiei 
 
Urmatoarele informatii relevante fac referire la relatiile dintre Swiss Capital S.A. si companiile care fac obiectul  
activitatii de cercetare a Swiss Capital si care sunt mentionate in prezentul  document.  
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Mentioned companies 

Company Rating BVB Pret Data pret        Informatii 
CONPET      COTE - 68.20 8/5/2016           Nu exista 

Istoric rating CONPET 
Data Rating Pret actiune (RON) Pret tinta (RON) 

7/15/2015 Initiere evaluare - CUMPARA 66,95 83,60 

1/20/2016 Actualizare- CUMPARA 78,00 94,51 
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