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RESULTADOS DO PERÍODO JANEIRO-SETEMBRO: 
373 milhões de euros 

 

 

• A contenção de custos e a disciplina nos investimentos, principalmente na área 

da Exploração e Produção, permitem compensar parcialmente o efeito negativo 

dos baixos preços do crude 

• A área de negócio de Petroquímica registou um aumento de 83% nos seus 

resultados, graças aos altos volumes de vendas e à recuperação das margens 

• A recuperação da procura nacional de combustíveis permite sólidos resultados 

de Refinação e Comercialização 

 

O resultado líquido dos primeiros nove meses de 2016, eliminando os elementos não 

recorrentes e calculando a variação de inventários ao custo de reposição (Clean CCS), 

alcançou os 373 milhões de euros, valor inferior em 18% relativamente ao mesmo 

período de 2015. 

Aplicando as Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF) e, portanto, 

calculando a variação dos inventários ao custo médio unitário, o resultado líquido 

acumulado até setembro situou-se em 457 milhões de euros, face aos 407 milhões do 

ano anterior. 

Os fatores que marcaram o período foram, entre outros, a volatilidade do preço do crude, 

ainda em quotas baixas, que penaliza os resultados da atividade de Exploração e 

Produção e que foi possível minimizar graças ao programa de contenção de custos 

implementado pela Empresa. 

Além disso, continuou a redução das margens de Refinação, claramente inferiores às 

do mesmo período de 2015. 

A orientação constante para o desenvolvimento das nossas operações num ambiente 

seguro, sofreu uma redução de 57% nos acidentes potencialmente graves, 

relativamente ao mesmo período do ano passado, diminuindo também o índice de 

acidentes, lost workday injury frequency (LWIF), para 1,26 face aos 1,99 acumulados 

no terceiro trimestre de 2015. 
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Resultados por áreas de atividade: 

Exploração e Produção. Os resultados continuam afetados pelos baixos preços do 

crude, embora atenuados graças à redução dos custos de exploração e 

desenvolvimento e aos planos de eficiência. 

As vendas de crude situaram-se acima dos 13 milhões de barris, mais 6% relativamente 

ao mesmo período do ano anterior. 

Beneficio Neto (millones de Euros)    

 Janeiro-Setembro 

 2016 2015 Δ % 

Exploração e Produção 10. 51. – 

Refinação e Comercialização 305 475 -36% 

Petroquímica 77 42 83% 

Gás e Eletricidade 31 25 24% 

Corporação 30. 39. – 

Lucro Líquido Clean CCS 373 453 -18% 

Ajuste de Valorização dos Inventários 79 48. – 

Elementos não recorrentes 5 3 79% 

Lucro Líquido NIIF 457 407 12% 
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Refinação e Comercialização. Graças à excelência operativa e à constante procura de 

eficiência, as margens de refinação foram aceitáveis, embora claramente inferiores às 

do mesmo período do ano anterior, que se situaram num contexto excecionalmente 

favorável. Além disso, o negócio conseguiu uma boa gestão do cabaz de 

aprovisionamento de crude, tanto em qualidade como na procura dos melhores prémios. 

Nos primeiros nove meses do ano foram destilados 118,4 milhões de barris, valor que 

supera os 2 milhões de barris comparativamente à quantidade refinada no mesmo 

período de 2015. 

Quanto à Comercialização, a recuperação económica favoreceu a atividade da área, 

que melhorou em relação ao mesmo período do ano anterior. Não obstante, as altas 

temperaturas e a redução geral das margens provocaram uma redução dos resultados 

face aos do mesmo período de 2015. 

Petroquímica. Conseguiu bons resultados pelas exportações de LAB (matéria-prima 

para detergentes) para a Europa e a África, bem como pela recuperação das margens 

de fenol, tanto na Europa como na China. 

Continuam a bom ritmo as obras de construção das novas instalações de álcoois 

vegetais na Indonésia, estando previsto iniciar a produção no primeiro trimestre de 2017. 

GÁS E ELETRICIDADE Aumentou o seu lucro graças à área de gás, especialmente 

pela participação da Cepsa no gasoduto Medgaz. Por outro lado, o negócio foi 

prejudicado pela alta concorrência e pelo excesso de oferta no mercado nacional de gás 

natural e eletricidade.  
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A Cepsa é um grupo energético 100% IPIC, que emprega mais de 10.000 profissionais que 

exercem a sua atividade em todas as fases da cadeia de valor dos hidrocarbonetos: exploração 

e produção de petróleo e gás, refinação, transporte e comercialização dos derivados petrolíferos 

e do gás natural, biocombustíveis, cogeração e comercialização de energia elétrica. 

A Empresa desenvolveu uma área petroquímica importante, em alta integração com a de 

refinação de petróleo, onde fabrica e comercializa matérias-primas para a elaboração de 

produtos de alto valor acrescentado que são utilizados principalmente na produção de plásticos 

de nova geração e detergentes biodegradáveis. Tem uma presença significativa em Espanha e, 

através de uma internacionalização progressiva, também desenvolve as suas atividades em 

vários continentes, comercializando os seus produtos em todo o mundo. 

 

Madrid, 11 de outubro 2016 

Cepsa - Direção de Comunicação 

comunicacion@cepsa.com 

Tel: (34) 91 337 62 02 

www.cepsa.com 

Tel: (34) 91 337 60 00 
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