Petrom - companie integrată de ţiţei și gaze

Declaraţia Directorului General Executiv
Stimaţi acţionari,
2008 a fost un an plin de provocări extrem de solicitante pentru Petrom. În prima parte a anului, compania a
beneficiat de evoluţia favorabilă a preţului la ţiţei, însă a fost sever afectată în ultima parte a anului de înrăutăţirea
mediului economic și a sectorului petrolier la nivel mondial. După o perioadă de trei trimestre, caracterizată prin
valori extrem de ridicate ale preţurilor la ţiţei - fapt ce a atras după sine și creșterea costurilor în industria de ţiţei - cel
de-al patrulea trimestru a marcat nu numai începutul celei mai severe crize din ultimii ani, dar și colapsul preţurilor
la ţiţei.
Beneficiile programelor noastre continue și consecvente de restructurare și modernizare devin din ce în ce mai
vizibile:
În activitatea de Explorare și Producţie am menţinut cu succes nivelul producţiei de ţiţei și am reușit să atingem
încă din 2008 obiectivul stabilit pentru 2010, privind rata de înlocuire a rezervelor, înregistrând un nivel de 71% al
ratei de înlocuire a rezervelor în România. Am integrat cu succes activitatea de servicii de la Petromservice, prin
intermediul diviziei nou infiinţate EPS (Servicii de Explorare și Producţie), punând astfel bazele solide pentru atingerea
obiectivelor noastre strategice de stabilizare a producţiei de ţiţei și gaze, precum și de reducere a costurilor de
producţie. Ne-am extins semnificativ activităţile de explorare și am semnat un contract cu ExxonMobil, în vederea
iniţierii unei campanii de explorare în comun a unui perimetru de mare adâncime din Marea Neagră.

Beneficiile
programelor de
restructurare și
modernizare sunt
mai vizibile

În activitatea de Rafinare și Marketing am înregistrat o îmbunătăţire continuă a eficienţei. În Rafinare am reușit
să reducem cu un punct procentual consumul propriu de ţiţei și am îmbunătăţit mixul de produse. Am continuat
lucrările de construcţie a instalaţiei de hidrofinare benzină de la Petrobrazi, în valoare de 90 mil EUR, care va permite
producerea de benzină Euro V. În activitatea de Marketing am atins deja obiectivul stabilit pentru 2010 în ceea ce
privește nivelul mediu al vânzărilor pe staţie, care în 2008 a atins valoarea de 4,3 mil litri. Am diversificat cu succes
portofoliul de vânzări, înregistrând o creștere de 45% faţă de anul precedent a nivelului vânzărilor de produse
complementare.
În activitatea de Gaze și Energie am reușit să ne consolidăm poziţia pe piaţa gazelor naturale în România, în condiţiile
unui mediu de activitate dificil. De asemenea, am optimizat modelul afacerii pentru activitatea de distribuţie de
gaze, iar în decembrie 2008 am deschis șantierul pentru demararea construcţiei centralei electrice de la Brazi.
Aceste rezultate au fost posibile datorită unui efort investiţional considerabil, care în 2008 a atins un nivel record
de peste 6 mld lei, cu 68% mai mult comparativ cu anul precedent, depășindu-se astfel nivelul obligaţiilor noastre
cuprinse contractul de privatizare. Un aspect și mai important îl constituie faptul că toate aceste realizări sunt rezultatul
înaltei dedicări a angajaţilor noștri și au fost susţinute prin transferul continuu de cunoștinţe de la Grupul OMV.

Nivel record de
investiţii

Cu toate acestea, anul trecut a fost unul cu rezultate contradictorii deoarece realizările din 2008 au fost umbrite de
nivelul mare al elementelor excepţionale înregistrate de-a lungul anului: provizioane pentru litigii și restructurare,
precum și reducerea valorii contabile nete a rafinăriei Arpechim. Mai mult, această situaţie s-a suprapus peste
scăderea accentuată a preţului ţiţeiului în trimestrul al patrulea, afectând astfel considerabil rezultatele Petrom,
ducând la scăderea cu 33% a profitului operaţional în 2008 și, respectiv, la diminuarea cu 43% a profitului net în
comparaţie cu anul 2007. În mod similar, preţul acţiunii Petrom a avut o performanţă slabă în 2008, pierzând 64%
faţă de anul precedent, însă cu o evoluţie mai bună decât a indicelui BET, care a pierdut 71%, pe fondul crizei de pe
pieţele financiare internaţionale.
Printre elementele excepţionale menţionate mai sus, provizioanele înregistrate de Petrom pentru litigiile iniţiate de
foști și actuali angajaţi se disting prin valoarea considerabilă – 1,3 mld lei – având cel mai mare impact negativ
asupra rezultatelor companiei. Litigiile au la bază interpretarea diferită a unor clauze din Contractul Colectiv de
Muncă al Petrom, cu privire la acordarea unor bonusuri, care au fost incluse în salariul de bază încă din 2003. Până în
prezent, Petrom a întreprins toate acţiunile posibile și a angajat toate resursele necesare pentru a se apăra împotriva
proceselor de judecată și, de asemenea, pentru a preveni creșterea numărului de litigii.
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În 2009 vom continua programul nostru de investiţii, dar la un nivel considerabil redus faţă de cel din 2008, având
în vedere condiţiile economice nefavorabile. Pentru a asigura fondurile necesare pentru finanţarea bugetului de
investiţii, deja redus faţă de anul anterior, – pe lângă eforturile pe care le vom întreprinde pentru atragerea de
surse externe de finanţare – propunerea managementului este de a nu distribui dividende pentru 2008. Bugetul
de investiţii al companiei, cât și propunerea privind nivelul dividendului vor fi supuse spre aprobare în Adunarea
Generală a Acţionarilor, din data de 28 aprilie 2009.
Strategie de
dezvoltare
durabilă

Simultan cu concentrarea eforturilor în vederea atenuării efectelor crizei financiare, Petrom urmărește, de
asemenea, o strategie de dezvoltare durabilă, având o abordare bazată pe principiile dezvoltării durabile. Astfel,
acordăm o atenţie deosebită aspectelor sociale și de mediu în desfășurarea activităţilor noastre. Obiectivul nostru
este de a deveni un model pentru comunitatea de afaceri, precum și un „cetăţean” responsabil al comunităţii în
cadrul căreia ne desfășurăm activitatea. Suntem devotaţi principiului nostru de a trata toţi angajaţii cu respect,
punându-le la dispoziţie un mediu de lucru sigur și de calitate și oferindu-le posibilitatea de a se dezvolta continuu pe
plan profesional și personal. Dat fiind că suntem o companie integrată de ţiţei și gaze, dar și cea mai mare companie
din România, ne asumăm angajamentul privind diminuarea impactului schimbărilor climatice, prin creșterea
eficienţei energetice și prin reducerea emisiilor de carbon, precum și prin implementarea unor standarde înalte de
sănătate, siguranţă, securitate și mediu.
Suntem convinși că realizările înregistrate în cei patru ani de la privatizare, ca urmare a eforturilor continue și a
procesului susţinut de restructurare și modernizare, precum și situaţia financiară solidă și gradul redus de îndatorare al
companiei, ne plasează într-o poziţie avantajoasă, datorită căreia putem face faţă provocărilor ce însoţesc deteriorarea
mediului economic. Cu un continuu accent pe îmbunătăţirea eficienţei și pe monitorizarea costurilor, împreună cu o
strategie financiară conservativă aliniată la cea a Grupului OMV, ne vom concentra pe atingerea obiectivelor noastre
strategice și pe dezvoltarea în continuare a poziţiei noastre competitive în industria de ţiţei și gaze.

Mariana Gheorghe
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