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PETRONORREK PULTSUARI EUTSI DIO IA SEI HILABETEZ BI 

ETENALDI IZAN DITUEN EZOHIKO EKITALDIAN 

ü 2019ko ekitaldiko zergen ondorengo emaitza +143,0 milioi eurokoa izan da. 

ü Mantentze-lanetarako bi etenaldi egin dira, 64 milioi euroko inbertsioa tarteko, 

itsas-erregaietan sufre-kontzentrazio txikiagoa eskatzen duen araudi berrira 

egokitzeko asmoz. 

ü 67,7 milioi upel prozesatu dira, 10,1 milioi tonaren baliokideak. 

ü Salmentak 10,3 milioi tona ingurukoak izan dira, eta horietatik % 32 esportazioko 

merkatura bideratu da. 

ü 2019an, destilazio-jarduera % 86,6ra murriztu da, ia sei hilabetez ekoizpenari 

eragin dioten mantentze-lanetarako bi etenaldi egin ondoren. 

ü 129,8 milioiko inbertsioak egin eta 771 milioi sartu dira Bizkaiko Foru Ogasunaren 

diru-kutxan. 

ü Petronorrek 25/25 Plana abiarazi du, 2025ean 2017ko isurketak % 25 murrizteko 

asmoz: plan honetarako 2019an 19,5 milioi euro inbertitu dira. 

ü Petronorrek bere gain hartu du Repsolek 2050ean zero isurpen garbiak dituen 

konpainia bihurtzeko konpromisoa. 

ü Petronorrek Euskadiko gaitasun fotovoltaikoa bikoiztuko duen EKIAN deritzon 

parke fotovoltaikorik handiena sustatu eta horretan parte hartu du, MW baten 

erosketarekin. 

 

 

1. Sarrera 

Petrolio gordinak ekitaldi honetan izan dituen prezioei dagokienez, Brenten kotizazioa 2018ko 

azken hiruhilekoan izandako beherakadatik suspertu da, goranzko joera arinari eutsiz, eta urtea 

67 $/bbl-tan itxi da, 65 $/bbl-ko batez bestekoarekin. Dolarraren kotizazioari erreparatuta, 

2018ko bigarren hiruhilekoan hasitako indartze leunari eutsi dio, urte amaieran euroak 1,11 

dolar balio zuelarik, urteko batez bestekoa 1,12 dolarrekoa izanik. 
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2019ko ekitaldian, destilazio-unitateen jarduera % 86,6ra murriztu da, ia 14 puntu 2018an 

lortutako destilazio-errekorrarekin alderatuta. 2019an mantentze-lanetarako egin diren bi 

etenaldiek ekoizpenari eragin diote ia urte erdiz, eta horrekin batera, ekoizpen-instalazioak 

merkatuaren eskarira egokitu behar izan dira, itsas-erregaiek izan dezaketen sufre-kopuruari 

buruzko araudi berria indarrean sartu ondoren.  

Gure ekoizpenaren balioan eragin zuzena izan dute gasolinek emandako marjinak ahuldu 

izanak, batez ere amerikar gasolinarenak, eta destilatu ertainen marjinen bilakaera hobeak, 

goranzko joera arina izan baitu aurreko urtearekin alderatuta. Gainera, fuelaren merkatua oso-

oso lurrunkorra izan da urteko azken seihilekoan, fuel-olioen ezaugarrietan 2020ko urtarrilean 

indarrean sartu behar ziren aldaketen eraginez. Aldaketa horiek % 3,5eko sufre-kontzentrazioa 

duen fuelaren kotizazioaren beherakada ekarri du, izan ere, aipatutako datatik aurrera, erregai 

hori gehienez % 0,5eko sufre-kontzentrazioa duen fuel-olioarekin ordezkatu behar da. 

Unitateen araberako kopuruetan, lorpen horiei guztiei esker, unitateko marjina 5,50 $/bbl-koa 

izan da, 0,69 dolar upelekoa oreka-puntuaren gainetik. 

2. Emaitzak 

Diferentzial horiekin, urteko operatibo korrontearen emaitza +73,4 milioi eurokoa izan da. 

Ekitaldiko zergen osteko guztizko emaitza +143,0 milioi eurokoa izan da; emaitza ona, 

mantentze-lanetarako egin diren geldialdiak eta gordinen zein produktuen merkatuetan 

izandako lurrunkortasuna kontuan hartuta. 

EMAITZAK (milio eurotan) 2019 2018 

Ustiapenaren emaitza (ondare-efekturik gabe) +40,0  +194,0  
Ondare-efektua +33,4 -56,2 
 --------- --------- 
Operatibo Korrontearen Emaitza +73,4 +137,8 
Emaitza Finantzarioa +62,0 +54,2 
 --------- --------- 
EMAITZA (zergen aurretik) +135,4 +192,0 

Etekinen gaineko zerga +7,6 -15,7 

  EMAITZA GARBIA +143,0 +176,3 
 --------- --------- 
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3. Jardueraren beste magnitude batzuk 

Konpainiaren industria eta jarduera arloko adierazleak ekitaldian mantentze-lanetarako egin 

diren geldialdiek baldintzatu dituzte: 

JARDUERAREN MAGNITUDEAK 2019 2018 

Prozesua (mila tona petroliotan) 10.055 11.582 

     

Salmentak (mila tonatan) 10.282 11.888 

 - Estatuko merkatuan 6.969 7.660 

 - Atzerriko merkatuan 3.313 4.228 

 

Laburbilduz: 

ü 67,7 milioi upel prozesatuko destilazioa lortu dugu, 10,1 milioi tonaren baliokidea; 

kopuru arras gogobetegarria, mantentze-lanetarako egin diren bi geldialdiak kontuan 

hartuta. 

ü Salmentak 10,3 milioi tona ingurukoak izan dira. Estatuko merkatuko konpromisoak 

estalita, salmenten % 32 esportaziora bideratu da. 

ü Inbertsioen bolumen osoa 129,8 milioi eurokoa izan da, eta mantentze-lanetan 

kapitalizatutako 64,2 milioi euroez gain, nabarmentzekoak dira Segurtasun eta 

Ingurumen arloan egindako 17,6 milioiko inbertsioa eta Energia Kudeaketako 10,4 

milioikoa. 

ü 2019an, 1.361 milioi euro ordaindu dira zergetan, eta horietatik, 771 milioi  Bizkaiko 

Foru Ogasunari dagozkio, hots, zerga-bilketaren %  9,69. 
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4. 2019ko Egoeraren Balantzea 

EGOERAREN BALANTZEA 
(Milioi eurotan) 
 2019 2018 

Aktibo ez-korrontea 1.355,5 1.309,8 

Izakinak 562,9 570,1 

Zordunak 478,5 446,5 

Eskudirua eta bestelako aktibo likidoak 97,9 17,3 
 ---------- ---------- 
  GUZTIZKO AKTIBOA 2.494,8 2.343,7 
   

Ondare Garbia 1.365,3 1.262,5 

Pasibo Ez-Korrontea: Epe Luzeko Hornidurak eta 
geroratutako zergagatiko Pasiboak 27,2 31,3 

Pasibo Ez-Korrontea: Epe Luzeko Zorrak 194,2 287,9 

Pasibo Korrontea: Hartzekodunak (epe laburrean) 908,1 762,0 

 ---------- ---------- 
GUZTIZKO ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 2.494,8 2.343,7 

Sortutako EBITDAren eta akziodunek –aurreko ekitaldiko emaitzen zuhurtziazko banaketa 

egiteko eskatuz– agertu duten gizartearekiko konpromisoaren ondorioz, aurre egin ahal izan 

diegu indarrean dauden inbertsioei (129,8 M€) eta finantza-zorraren amortizazioari (53,3 M€) 

eta 36 milioi euroko dibidenduen ordaindu ditugu 2018ko ekitaldiko emaitzen kargura. 

Egungo ondare egoera ona kontuan hartuta, abenduan, Administrazio Kontseiluak 

0,90€/akzioko dibidendua banatzea erabaki zuen 2019ko emaitzaren kargura. 

 

5. EKIAN 

2019an eratu eta abiarazi da EKIAN, eguzki-energia ekoizteko Euskadiko parkerik handiena, 

eta Petronorrek, energia-enpresa dibertsifikatu eta globalaren filosofiari jarraituz, horrexetan 

parte hartu du MW baten erosketarekin. 
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Instalatutako potentzia 24 MWpicokoa da. Kopuru honek Euskadiren egungo gaitasuna 

bikoizten du, eta pisu handia izango du Eusko Jaurlaritzak 2030erako energia-estrategian 

elektrizitate-ekoizpen berriztagarriaren arloan finkatu dituen helburuak lortzeko ahaleginean. 

 

6. Ondorioa 

Laburbilduz, 2019koa ekitaldi ona izan da, eskakizun handiko ingurune konplexua gorabehera. 

Ekitaldi honetan argi gelditu da etorkizunari aurre egiteko ahalik eta eraginkortasun handiena 

lortu behar dugula balio-kate osoan. Gordinen saskitik hasi eta merkatuko salmentaraino, eta 

horretarako, teknologiarik aurreratuenak aplikatu behar dira ekoizpen-prozesua optimizatzeko.  

Muskiz, 2020ko maiatzaren 25a 


