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53,50 RON 
42,0 RON 53,5 RON

Rezultatul pentru primele 9 luni/14 indică un 
randament al dividendului de 10% în prezent  

Volumul mediu zilnic  

 la 6 luni (mii)                                              11,6RON 
2,63 EUR 

și a depășit deja bugetul pe întregul an 

* Profitul net al COTE pe trimestrul III 2014 (Q3/14) a fost de 17 milioane 

RON, cu 22% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent 

și aproape dublu în raport cu bugetul, determinat de creșterea cu 5,4%, 

comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a  tarifului de transport 

intern și o creștere de 48%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 

precedent, în ce privește cantitățile de țiței brut de import transportat 

(1,93 milioane de tone). Totuși, cantitățile de țiței brut intern transportat 

au rămas constante (2, 99 milioane de tone). 

* Profitul net pe primele 9 luni ale anului 2014 (9M/14) a atins 48 milioane 
RON (+21% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent), ducând la 
un randament al dividendului (DIVY) de 10% în prezent, presupunând că se 
păstrează aceeași rată de distribuire a dividendelor ca anul trecut. 

* Cheltuielile de exploatare au rămas constante comparativ cu aceeași 

perioadă a anului precedent, la 84 milioane RON, deoarece creșterea 

deprecierii și amortizării (D&A) (+11% comparativ cu aceeași perioadă a 

anului precedent, la 11 milioane RON)  a fost compensată de scăderea 

cheltuielilor de personal (-4.4% comparativ cu aceeași perioadă a anului 

precedent, la 24 milioane RON). 

* La nivelul 9luni/14, cheltuielile de capital ale COTE au fost de 20 

milioane RON, cu 38% mai puțin decât bugetul 9luni/14 de 32 milioane 

RON. 

* Societatea nu are datorii, având o poziție de numerar net puternică. La 

sfârșitul primelor 9 luni 2014, COTE a raportat numerar si echivalente de 

numerar de 306 milioane RON (+22% comparativ cu sfârșitul anului 2013). 

Capitalizare bursiera (milioane) 463 RON 105 EUR 

Valoarea întreprinderii (milioane) 158 RON 36 EUR 

Q3/13    Q3/14  9M/13   9M/14 

Contul de profit și pierderi (milioane RON)* 

Vânzări nete 

Venit transport țiței intern  

Venit transport țiței de import 

Venituri din exploatare  

Profitul înainte de dobânzi, impozite, 
depreciere şi amortizare (EBITDA) 

Marja EBITDA  

Profitul înainte de dobânzi și 
impozite (EBIT) 

Marja EBIT  

Rezultat financiar  

Profitul înainte de impozitare (EBT) 

Marja EBT  

Profit net 

Marja profitului net 

Sumar Bilanț (milioane RON)* 

Numerar și echivalente de 

numerar 

 Total active 

Datorii nete 

Capitalurile proprii ale acționarilor 592 694   

* Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) neconsolidat
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Performanță preț 

5,8% 11,5%   27,4%   18,9% 

 
 
 
 
 
 
 
 

România 

Transport  

țiței  

 
 Swiss Capital face și încearcă să facă afaceri cu societăți care apar în 
rapoartele sale de cercetare. Ca urmare, investitorii ar trebui să fie conștienți 
de faptul că firma ar putea avea un conflict de interese care ar putea afecta 
obiectivitatea acestui raport. Investitorii ar trebui să considere acest raport 
ca fiind doar unul din factorii de care trebuie să țină cont în luarea deciziilor 
de investiții. 
Pentru certificarea analiștilor și alte informații, consultați secțiunea 
Informații de la sfârșitul acestui raport. 
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INFORMAȚII 

Certificarea analiștilor 

Analistul/analiștii de cercetare subsemnat(ți) și răspunzător(i) de pregătirea acestui raport certifică faptul că: i) 

punctele de vedere exprimate în acest raport de cercetare reflectă cu exactitate opiniile sale/lor personale despre 

oricare și toate valorile mobiliare sau emitenții menționați în acest raport de cercetare, ii) nicio parte a 

remunerării analistului/analiștilor nu a fost, nu este și nu va fi, în mod direct sau indirect, legată de recomandările 

specifice sau opiniile exprimate în acest raport de cercetare și iii) nicio parte a remunerării sale/lor nu este legată 

de orice tranzacții bancare de investiții specifice efectuate de Swiss Capital SA. 

Evaluare acțiuni 

Recomandările privind acțiunile se bazează pe valoarea absolută maximă (minimă), care este definită ca fiind 
(Valoarea justă – Preț curent)/Preț curent, la discreția limitată a conducerii. În cele mai multe cazuri, Valoarea justă 
va fi egală cu valoarea justă curentă intrinsecă a acțiunii conform evaluării analistului cu ajutorul unei metodologii de 
evaluare adecvate, cum ar fi cea a fluxurilor de numerar actualizate etc. Cu toate acestea, în cazul în care analistul nu 
crede că piața va reevalua acțiunile pe întregul orizont de timp specificat din cauza absenței evenimentelor sau 
catalizatorilor, valoarea justă poate fi diferită de valoarea justă intrinsecă. De aceea, în cele mai multe cazuri, 
recomandarea noastră este să se facă o evaluare a diferenței dintre prețul de piață curent și valoarea justă intrinsecă 
curentă estimată de noi. Recomandările sunt stabilite cu un orizont de 6-12 luni dacă nu se specifică altfel. Astfel, în 
cadrul acestui orizont, volatilitatea prețurilor poate provoca o creștere sau scădere reală în raport cu diferența 
dintre prețul dominant pe piață și creșterea sau scăderea sugerată în recomandare. 

O recomandare de „CUMPĂRARE FERMĂ” (STRONG BUY) indică faptul că creșterea este de peste 30%.  

O recomandare de „CUMPĂRARE” (BUY)  indică faptul că creșterea este între 15% și 30%. 

O recomandare „NEUTRA” (NEUTRAL) indică faptul că creșterea sau scăderea este mai mică de 15%. 

O recomandare de „VÂNZARE” (SELL)  indică faptul că scăderea este de peste 15%. 

Informații specifice de reglementare ale societății 

Următoarele informații se referă la relațiile dintre Swiss Capital SA și societățile studiate de Departamentul de 

Cercetare al Swiss Capital și menționate în această cercetare. 

 
Societăți menționate 

Societate BSE Evaluare Preț Data prețului Informații 

Conpet COTE - 53,5 13.08.2014 NU SUNT 

 
Istoricul evaluărilor privind Conpet 

Data Evaluare Prețul acțiunii (RON) Prețul țintă (RON) 

09.05.2014 Nota societății 49,1 - 
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Declinarea răspunderii  

ACEST RAPORT: (i) ESTE DESTINAT INFORMĂRII DVS. PERSONALE ȘI NU INSISTĂM ÎN SENSUL NICIUNEI ACȚIUNI 

BAZATE PE EL; (ii) NU TREBUIE INTERPRETAT CA O OFERTĂ DE A VINDE SAU O CERERE DE OFERTĂ PENTRU A 

CUMPĂRA VREO VALOARE MOBILIARĂ ; ȘI (iii) SE BAZEAZĂ PE INFORMAȚII PE CARE NOI LE CONSIDERĂM DEMNE 

DE ÎNCREDERE. 

SWISS CAPITAL NU GARANTEAZĂ ȘI NU DECLARĂ CĂ ACEST RAPORT ESTE EXACT, COMPLET, FIABIL, ADECVAT 

PENTRU ORICE SCOP PRIVAT SAU COMERCIAL ȘI NU ACCEPTĂ SĂ I SE ATRIBUIE RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO 

ACȚIUNE (SAU DECIZIE DE A NU ACȚIONA) CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA ACESTUI RAPORT ȘI DIN DATELE 

CONEXE. TOATE GARANȚIILE ȘI ASIGURĂRILE DIN PARTEA SWISS CAPITAL SUNT EXCLUSE PRIN PREZENTUL 

DOCUMENT ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ ȘI SWISS CAPITAL NU POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE ÎN NICIUN FEL 

PENTRU UTILIZAREA, UTILIZAREA GREȘITĂ SAU DISTRIBUIREA ACESTOR INFORMAȚII. 

© 2014 SWISS CAPITAL. TOATE DREPTURILE REZERVATE. ACEST RAPORT NU POATE FI REPRODUS SAU 

REDISTRIBUIT, ÎN ÎNTREGIME SAU ÎN PARTE, DECÂT CU CONSIMȚĂMÂNTUL SCRIS AL SWISS CAPITAL. 


