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Comunicado de Imprensa 

 

CEPSA ANUNCIA RESULTADOS DO  
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2012  

 

 
1 – RESUMO 
 
Lucro Líquido Ajustado (Clean CCS) no primeiro trimestre de 2012 foi de 101,3 milhões de 
euros, ligeiramente abaixo (1%) em relação ao ano anterior. 
 
EBIT Ajustado (Clean CCS) no período de 3 meses totalizou 214,0 milhões de euros, subindo 
5% em relação ao valor registado no período homólogo de 2011. 
 
REBE Clean CCS registou 382,7 milhões de euros, mais 5% que no primeiro trimestre do ano 
anterior.  

 
 No segmento Exploração e Produção, o EBIT subiu 21% em relação ao exercício 

anterior, principalmente devido ao aumento de 13% nos preços do petróleo. 

 As Margens de refinação continuaram a ser francamente baixas durante a maior parte do 
primeiro trimestre, evidenciando uma quebra acentuada em Fevereiro e uma recuperação 
no final de Março que continuou em Abril. As margens de Comercialização foram 
prejudicadas pelas condições de mercado apesar das vendas da CEPSA terem 
aumentado 1,5% neste período. Neste contexto, o EBIT desceu 21% em relação ao valor 
registado no primeiro trimestre de 2011. 

 No segmento da Petroquímica, uma perspectiva menos favorável para crescimento 
enfraqueceu as margens em comparação com o desempenho favorável em 2011, levando 
a uma descida de 19% no EBIT do período. Contudo, o valor para o primeiro trimestre de 
2012 foi superior em 66,7% ao trimestre anterior. 

 O aumento nos preços médios da electricidade (+12%), vendas superiores e actividade 
MEDGAZ levaram o EBIT de Gás e Electricidade a subir 29% em relação ao ano anterior. 

 

 
2 – PRINCIPAIS VALORES 
 

 
 

RESULTS
Millions of euros

1Q12 4Q11 1Q11 % s/ 4Q11 % s/ 1Q11

EBITDA 528,3 442,6 502,6 19,4% 5,1%

Clean CCS EBITDA 382,7 373,6 363,5 2,4% 5,3%

EBIT 361,1 193,3 342,7 86,8% 5,4%

Clean CCS EBIT 214,0 167,5 203,6 27,8% 5,1%

Net Income 204,7 79,8 199,7 156,5% 2,5%

Clean CCS Net Income 101,3 64,8 102,4 56,3% -1,1%
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A CEPSA registou um resultado líquido IFRS, usando o método de preço médio ponderado de 204,7 
milhões de euros no primeiro trimestre de 2012, mais 2,5% em relação aos 199,7 milhões de euros 
registados no mesmo período de 2011 e +156.5% que no último trimestre de 2011. 
 
Excluindo o efeito das variações de preço de inventário e outros itens não recorrentes, que ficou em 103,4 
milhões de euros em 2012 e em 97,3 milhões de euros em 2011, o resultados líquido Clean CCS pelo 
período dos 3 meses totalizou 101,3 milhões de euros, tendo descido ligeiramente em 1% em relação ao 
valor de 102,4 milhões de euros registado no primeiro trimestre de 2011 mas mais 56,3% comparado com o 
último trimestre de 2011. 
 
 
 

3 – INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS DE NEGÓCIO  
 
Exploração e Produção 
 
A produção de petróleo da CEPSA a partir da produção participada no primeiro trimestre de 2012 totalizou 
115.2 kb/d, descendo 6.1% em relação ao ano passado, como resultado da produção mais baixa da Argélia 
principalmente devido a paralisações de manutenção. A produção atribuída da empresa no período totalizou 
47.4 kb/d, menos 1% que em 2011, uma vez que o impacto negativo dos preços do petróleo mais altos e o 
seu efeito nos contratos de partilha de produção na Argélia foi parcialmente compensado pela maior 
produção na Colômbia. 
 
As vendas de petróleo atingiram 2,8 milhões de barris, mais que os 2,3 milhões de barris comercializados 
em 2011, enquanto as receitas em dólares subiram 36,7%.  
 
Durante o trimestre, a CEPSA continuou a desenvolver as suas actividades de exploração com trabalho de 
preparação para o desempenho de campanhas sísmicas e de perfuração na zona de exploração Rhourde er 
Rouni II na Argélia e com testes a longo prazo para confirmar a viabilidade comercial de três zonas na 
Colômbia.   
 
EBIT Clean CCS de operações ascendentes ficou nos 137,1 milhões de euros, subindo 23,4 milhões de 
euros (+21%) em relação ao valor registado no período homólogo de 2011 motivado pela tendência 
crescente dos preços do crude.  

 
Refinação e Comercialização 
 
A produção de refinaria no primeiro trimestre de 2012 foi de 5,9 milhões de toneladas, subindo 7,3% em 
relação ao período homólogo do ano passado. As vendas de produtos subiram para 6,8 milhões de 
toneladas, tendo subido 1,5% em comparação com o mesmo período de 2011.  
 
Apesar destas subidas na produção e vendas, as margens de refinação mais baixas afectaram o EBIT 
Clean CCS no período, que somou 25,3 milhões de euros, descendo 6,6 milhões de euros (-20.7%) em 
relação ao valor do mesmo trimestre de 2011. 
 

Petroquímica 
 
A actividade de vendas de produtos de petroquímica no primeiro trimestre de 2012 esteve de acordo com a 
registada no mesmo período de 2011 e 4,4% mais baixa que no trimestre anterior.  
 
Um pior desempenho nas actividades PTA/PIA/PET, e em menos grau em Fenol/Acetona, colocaram o 
EBIT Clean CCS em 40 milhões de euros no primeiro trimestre de 2012, tendo descido 18,7% em relação 
aos 49,2 milhões de euros registados no mesmo trimestre de 2011. Contudo, o valor deste primeiro 
trimestre do ano foi superior em 66,7% ao do trimestre anterior. 

 
Gás e Electricidade 
 
As vendas de electricidade no período foram de 1,039 GWh, tendo subido 11,9% em relação ao ano 
anterior. Os preços médios de electricidade foram também superiores (+12%) aos do mesmo período de 
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2011. Em relação ao gás natural, as vendas foram de 8,405 GWh no primeiro trimestre de 2012, com a 
actividade a subir 37% em relação ao período homólogo de 2011.  
 
Este aumento na actividade e preço levaram a um EBIT Clean CCS de 11,5 milhões de euros no trimestre, 
registando uma subida de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. 
 
 
GLOSSÁRIO DE TERMOS 
 

# Produção Atribuída – Produção da jazida atribuída à CEPSA, após a aplicação das condições contractuais e antes do pagamento 
de impostos. 
 

# Produção Participada – Participação na produção da jazida antes da aplicação das disposições contractuais e do pagamento de 
impostos 
 

# REBE – Resultado Económico Bruto da Exploração (EBITDA), que inclui receitas menos custos operativos mais o resultado de 
sociedades logísticas consolidadas pelo método da equivalência patrimonial. 
 
# RESOP – Resultado Operacional, que inclui o REBE, amortizações, subvenções, deterioração de activos correntes, deterioração de 
imobilizado e provisões operativas. 
 
# EBIT – Resultado antes do custo da dívida e do Imposto sobre as Sociedades. 
 

# PTA/PIA/PET – PTA (Ácido Tereftálico Purificado) PIA (Ácido Isoftálico Purificado), PET (Polietileno Tereftalato). Matérias-primas 
para a produção de embalagens PET, tinta em pó e resinas de poliéster insaturadas. 
 

# RESULTADO LÍQUIDO NIIF– Resultado atribuído à Sociedade Dominante, que equivale à RESOP menos resultado financeiro 
líquido, provisões não operativas, outras receitas e despesas, imposto sobre as Sociedades e interesses de sócios minoritários. 
 

 # RESULTADO LÍQUIDO CLEAN CCS - Resultado Líquido NIIF, eliminado o efeito patrimonial de variação de preço dos inventários e 

os elementos não recorrentes e, por isso, permite a apreciação dos fundamentos do negócio, independentemente do maior ou menor valor 
dos inventários que são necessários, tanto legal (existências mínimas de segurança) como operativamente. 
 
# Kbbl/d – Milhares de barris por dia. 
 
 
 

Limitação de Responsabilidade 

 
A COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. (CEPSA), com sede social na Avenida del Partenón, 12, 28042-Madrid 
(Espanha), Contribuinte A28003119, e o seu Grupo de Empresas coloca à sua disposição as informações sobre os seus resultados de 
negócios através deste Comunicado a título meramente informativo. Tratando-se de valores não auditados, a CEPSA não se 
responsabiliza, nem garante que as informações sejam completas, exactas nem que estão totalmente atualizadas. Qualquer utilização 
das informações contidas neste Comunicado diferente da mencionada é expressamente proibida. A CEPSA não responderá pelos 
danos e prejuízos de qualquer natureza que possam ser causados a quem tenha utilizado estas informações de qualquer modo 
diferente do expressamente previsto. Ficam reservados à CEPSA todos os direitos de propriedade industrial e intelectual sobre as 
informações, imagens, concepções, marcas, etc., contidas neste Comunicado. A CEPSA não concede qualquer licença ou autorização 
em relação a tais direitos de propriedade intelectual e industrial. Qualquer infracção ao que está disposto neste parágrafo dará lugar às 
responsabilidades legalmente estabelecidas e poderá ser perseguida mediante as acções administrativas, civis ou penais pertinentes. 
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