03. INFORMAÇÃO FINANCEIRA
CONTAS INDIVIDUAIS

CONTAS
INDIVIDUAIS
BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
Montantes expressos em milhares de Euros

ACTIVO

NOTAS

31 DEZEMBRO
2011

31 DEZEMBRO
2010

(reexpresso)
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Activos intangíveis
Participações financeiras - método de equivalência patrimonial
Participações financeiras - outros métodos
Outras contas a receber
Outros activos financeiros
Activos por impostos diferidos

7
8
9
10
10
15
11
12

Total do activo não corrente

Activo corrente
Clientes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros activos financeiros
Caixa e depósitos bancários
Total do activo corrente

Total do activo
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13
14
15
11
4

29,1
16.540,4
105,0
258.291,1
12,7
37.212,3
0,0
380,2

31,4
17.104,2
55,3
258.362,2
12,7
37.212,3
628,0
2.563,1

312.570,8

315.969,3

639,7
922,1
42.114,7
192,6
628,0
140,6

1.027,4
502,5
36.332,7
349,6
0,0
229,1

44.637,7

38.441,3

357.208,5

354.410,6

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
Montantes expressos em milhares de Euros.

CAPITAL PRÓPRIO

NOTAS

31 DEZEMBRO
2011

31 DEZEMBRO
2010

(reexpresso)
Capital realizado
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras Reservas
Resultados transitados
Ajustamentos em activos financeiros
Resultado líquido do período

204.176,5
451,1
7.500,0
225,5
-16.245,7
9.317,4
-6.161,4

150.000,0
2.937,3
7.500,0
225,5
-14.887,4
3.798,4
2.941,5

199.263,4

152.515,3

60.235,5
34,0
3.804,3

62.336,6
45,4
4.570,1

64.073,8

66.952,1

203,7
250,4
86.254,2
7.163,0
-

140,7
227,1
132.566,1
2.009,4
-

93.871,3

134.943,3

Total do passivo

157.945,1

201.895,3

Total do capital próprio e passivo

357.208,5

354.410,6

17
17
17
17
17
17
17

Total do capital próprio

18
12
19

Total do passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Outros passivos financeiros

14
18
19

Total do passivo corrente

Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras consolidadas em anexo.
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Passivo não corrente
Financiamentos obtidos
Passivos por impostos diferidos
Outras contas a pagar

CONTAS INDIVIDUAIS

PASSIVO

03. INFORMAÇÃO FINANCEIRA
CONTAS INDIVIDUAIS

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
Montantes expressos em milhares de Euros.

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

31 DEZEMBRO
2011

31 DEZEMBRO
2010

(reexpresso)
Vendas e serviços prestados
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas
e empreendimentos conjuntos
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de dívidas a receber
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

20

1.462,0

2.249,7

10
21
22
16
20
23

-1.658,4
-1.550,2
-3.199,9
0,0
11.801,4
-259,0

4.531,6
-973,4
-2.832,5
-2.154,9
10.382,3
-344,6

6.595,9

10.858,1

-599,5

-649,4

5.996,4

10.208,7

977,4
-10.938,1

2.200,9
-8.986,1

-3.964,3

3.423,5

-2.197,1

-482,0

-6.161,4

2.941,5

Resultado antes de depreciações, gastos
de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

24

Resultado operacional (antes de gastos
de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

25
25

Resultados antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do exercício

12

Resultado líquido do exercício
Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras consolidadas em anexo.
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Montantes expressos em milhares de Euros.
CAPITAL

PRÉMIO DE

RESERVAS

EMISSÃO

RESULTADOS

AJUSTAMENTOS

RESULTADO

TRANSITADOS

EM ACTIVOS

LÍQUIDO DO

FINANCEIROS

EXERCÍCIO

DE ACÇÕES

A 1 DE JANEIRO DE 2010

Efeito da reexpressão (nota 5)

Alterações no exercício
Aplicação do método
de equivalência patrimonial
Outras alterações reconhecidas
no capital próprio

150.000,0
-

2.937,3
-

7.725,5
-

-9.184,5
-5.585,0

303,0
-

- 151.781,3
-5.585,0

150.000,0

2.937,3

7.725,5 -14.997,5

303,0

- 146.196,3

-

-

-

-

3.495,4

-

-

-

-117,9
-117,9

3.495,4

-

-117,9
3.377,5

-

-

-

2.941,5

2.941,5

-

Resultado líquido do exercício
(reexpresso)
Resultado integral

TOTAL

3.495,4

-

-

-

-117,9

3.495,4

2.941,5

6.319,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.000,0

2.937,3

7.725,5 -14.887,4

3.798,4

Alterações no exercício
Aplicação do método
de equivalência patrimonial
Outras alterações reconhecidas
no capital próprio

-

-

-

-4.299,8

5.519,0

-

1.219,2

-

-

-

-4.299,8

5.519,0

-

1.219,2

Resultado líquido do exercício

-

-

-

-

-

-6.161,4

-6.161,4

Resultado integral

-

-

-

-4.299,8

5.519,0

-6.161,4

-4.942,2

A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

2.941,5 152.515,3

Operações de capital no exercício
Aumentos de capital
54.176,5
Alterações ao capital
Distribuições
Outras operações
- Aplicação do resultado líquido
54.176,5

-2.486,2
-

-

-

-

-

54.176,5
-2.486,2
-

-2.486,2

-

2.941,5
2.941,5

-

-2.941,5
-2.941,5

51.690,3

204.176,5

451,1

7.725,5 -16.245,7

9.317,4

A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

-6.161,4 199.263,4

Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras consolidadas em anexo.
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Distribuições
Outras operações
- Aplicação do resultado líquido

03. INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Operações de capital no exercício

03. INFORMAÇÃO FINANCEIRA
CONTAS INDIVIDUAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
Montantes expressos em milhares de Euros - método directo.

NOTAS

31 DE DEZEMBRO
DE 2011

31 DE DEZEMBRO
DE 2010

2.573,1
-2.150,2
-2.985,5

3.345,0
-1.851,8
-2.303,4

Fluxos gerados pelas operações

-2.562,6

-810,2

Pagamento do imposto sobre o rendimento
Recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos relativos à actividade operacional
Outros pagamentos relativos à actividade operacional

-121,3
32.544,0
-24.542,2

-182,9
436,4
22.355,3
-15.948,6

5.317,9

5.849,8

0,0
2,0
441,0
27.425,2
231,8
28.099,9

8.742,0
1,5
873,3
40.132,2
1.978,2
51.727,3

-600,0
-24.400,2
-25.000,2

-1.544,2
-10.868,5
-37.491,4
-49.904,1

3.099,7

1.823,2

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal

Fluxos de caixa das actividades operacionais

|1|

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros
Activos fixos tangiveis
Juros e rendimentos similares
Empréstimos concedidos
Dividendos

Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Activos fixos tangiveis
Activos fixos intangiveis
Empréstimos concedidos

Fluxos de caixa das actividades de investimento
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|2|

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
Montantes expressos em milhares de Euros.

NOTAS

31 DE DEZEMBRO
DE 2011

31 DE DEZEMBRO
DE 2010

107.580,0
51.690,4
159.270,4

36.208,9
36.208,9

-155.111,2
-901,2
-9.042,8
-165.055,2

-36.462,6
-777,7
-7.977,7
-45.218,0

-5.784,8

-9.009,1

2.632,7
0,3
2.633,0

-1.336,1
1,5
-1.334,6

-21.032,2
-18.399,2

-19.697,6
-21.032,2

2.633,0

-1.334,6

Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio
Aplicações de tesouraria
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Amortização dos contratos de locação financeira
Juros e gastos similares
Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

|3|

Variação de caixa e seus equivalentes
Efeito das diferenças de câmbio

|1+2+3|

Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

4
4

CONTAS INDIVIDUAIS

Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras em anexo.
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FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

03. INFORMAÇÃO FINANCEIRA
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

NOTAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
INDIVIDUAIS
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
(Valores expressos em milhares de euros, excepto quando especificamente referido)

NOTA 1

NOTA 2

INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

REFERENCIAL CONTABILÍSTICO NA PREPARAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, SA (Inapa IPG) é a sociedade dominante do Grupo Inapa e tem por objecto
social a propriedade e a gestão de bens móveis e imóveis, a tomada de participações no capital de outras empresas, a exploração de estabelecimentos comerciais e industriais próprios

2.1. BASE DE PREPARAÇÃO
As presentes demonstrações financeiras anexas foram prepa-

ou alheios e a prestação de assistência às empresas em cujo

radas no quadro das disposições em vigor em Portugal, emi-

capital participe. A Inapa - IPG encontra-se cotada na Euronext
Lisboa. Os detentores de participações mais relevantes encon-

tidas pelo Decreto-Lei nº158/2009, de 13 de Julho, e de acordo
com a Estrutura Conceptual (EC), Normas Contabilísticas e de

tram-se mencionados na Nota 17.

Relato Financeiro (NCRF) e Normas Interpretativas (NI) constantes do Sistema de Normalização Contabilística (SNC).

Sede Social: Rua Castilho nº44 3º, 1250-071 Lisboa, Portugal
Capital Social: 204.176.479,48 euros
N.I.P.C.: 500 137 994

2.2.

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas,
em todos os seus aspectos materiais, em conformidade com as

No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.

DERROGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO SNC

disposições do Sistema de Normalização Contabilística (SNC).
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo
Conselho de Administração, na reunião de 20 de Abril de 2012.
É opinião da Administração que estas demonstrações financei-

2.3. COMPARABILIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

ras reflectem de forma verdadeira e apropriada as operações

Os valores constantes das demonstrações financeiras do exer-

da Inapa - IPG, bem como a sua posição e performance financeira e fluxos de caixa.

cício findo em 31 de Dezembro de 2011 são comparáveis em todos os aspectos significativos com os valores do exercício de
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2010. Contudo, deverá ser tido em consideração que estes valo-

de investimento quando detidos com o objectivo de valorização

res comparativos foram reexpressos de forma a reflectirem a
situação referida na Nota 5.

do capital e obtenção de rendas.
A propriedade de investimento é valorizada inicialmente pelo

NOTA 3

seu custo de aquisição, incluindo os custos de transacção que
lhe sejam directamente atribuíveis. Após o reconhecimento ini-

PRINCIPAIS PRINCÍPIOS CONTABILÍSTICOS E
CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS

ladas.

cial, as propriedades de investimento são valorizadas ao custo
deduzido das depreciações e perdas por imparidade acumu-

Os custos suportados com propriedades de investimento em
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no

utilização, nomeadamente, manutenções, reparações, seguros

pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Sociedade. Os principais princípios con-

e impostos sobre propriedades, são reconhecidos como gastos no período a que se referem. As beneficiações ou benfeito-

tabilísticos e critérios valorimétricos adoptados na preparação
das demonstrações financeiras são os seguintes:

rias em propriedades de investimento relativamente às quais
existem expectativas de que irão gerar benefícios económicos
futuros adicionais, para além do inicialmente estimado, são ca-

(i) Activos fixos tangíveis (NCRF 7)

pitalizadas na rubrica de Propriedades de investimento.

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao seu cus-

(iii) Activos Intangíveis (NCRF 6)

to de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas e de
perdas por imparidade. Este custo inclui o custo estimado à

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de

data de transição para o SNC e os custos de aquisição para
activos obtidos após essa data.

aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por impari-

O custo de aquisição inclui o preço de compra do activo, as
despesas directamente imputáveis à sua aquisição, incluindo

íveis ao activo fluam para a Sociedade, sejam controláveis e o
seu custo possa ser valorizado com fiabilidade.

dade acumuladas. Os activos intangíveis apenas são reconhecidos se for provável que benefícios económicos futuros atribu-

os impostos não dedutíveis, e os encargos suportados com a

pras não reembolsáveis, após dedução dos descontos comerOs terrenos não são depreciados. As depreciações dos restan-

ciais e abatimentos.

tes activos são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método de quotas
constantes em conformidade com o período de vida útil esti-

Os activos sem vida útil definida não estão sujeitos a amortização, mas são objecto de testes de imparidade anuais.

mado para cada um e que correspondem às seguintes taxas:
2% - 5%

As despesas de desenvolvimento são reconhecidas sempre
que a Sociedade demonstre capacidade para completar o seu

6,66% - 12,5%

desenvolvimento e iniciar o seu uso e para as quais seja pro-

20% - 50%
10% - 12,5%

vável que o activo criado venha a gerar benefícios económicos
futuros. As despesas de desenvolvimento que não cumpram

Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo

estes critérios são registadas como gastos do exercício em que
são suportadas.
O processo de depreciação, por duodécimos, tem início no mês
do exercício em que o respectivo bem entra em funcionamento.

As amortizações de um activo intangível com vida útil finita são
calculadas, após a data de início de utilização, de acordo com o

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a

método de quotas constantes em conformidade com o período

vida útil dos activos nem resultem em benfeitorias ou melho-

de vida útil estimado, tendo em consideração o valor residual.

rias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são
registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

Os activos intangíveis registados são amortizados por um período de 5 anos.

(ii) Propriedades de investimento (NCRF 11)
(iv) Contratos de locação (NCRF 9)
Os activos fixos tangíveis são classificados como propriedades
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O custo de aquisição corresponde ao preço de compra, incluindo custos com direitos intelectuais e impostos sobre as comNOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

preparação do activo para que se encontre na sua condição de
utilização.

03. INFORMAÇÃO FINANCEIRA
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

Os bens cuja utilização decorre de contratos de locação financeira, relativamente aos quais a Sociedade assume substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à respectiva

subsidiárias ou associadas são considerados reduções do investimento detido.

posse do activo locado, são classificados como activos fixos

Quando a quota-parte das perdas de uma subsidiária ou as-

tangíveis e as dívidas pendentes de liquidação reconhecidas de
acordo com o plano financeiro contratual.

sociada excede o valor do investimento, o Grupo reconhece
perdas adicionais no futuro, se o Grupo tiver incorrido em obri-

Os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do

gações ou tenha efectuado pagamentos em benefício da associada ou da subsidiária.

respectivo activo fixo tangível são reconhecidos como gastos
na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

As políticas contabilísticas aplicadas pelas subsidiárias e associadas são alteradas, sempre que necessário, de forma a ga-

Nos contratos de locação em que o locador assume uma par-

rantir, que as mesmas são aplicadas de forma consistente pela

te significativa dos riscos e benefícios da propriedade, sendo a
Sociedade locatária, são classificadas como locações opera-

Inapa - IPG e pelas suas subsidiárias e associadas.

cionais. Os pagamentos decorrentes da realização destes contratos são registados na demonstração dos resultados durante

As entidades que se qualificam como subsidiárias e associadas
encontram-se listadas na Nota 10.

o período da locação.
(vi) Goodwill (NCRF 14)
A classificação das locações em financeiras ou operacionais
depende da substância da transacção e não da forma do con-

O goodwill é registado como activo na rubrica de Participações

trato.

financeiras – método da equivalência patrimonial e não é sujeito a amortização. Anualmente, ou sempre que existam indícios

(v) Investimentos em subsidiárias e associadas (NCRF 15 e
NCRF 13)

de eventual perda de valor, os valores de goodwill são sujeitos
a testes de imparidade. Qualquer perda de imparidade é registada como gasto na demonstração dos resultados do exercício

Os investimentos em subsidiárias e associadas são registados
pelo método de equivalência patrimonial.

e não pode ser susceptível de reversão posterior.
(vii) Activos e passivos financeiros (NCRF 27)

As subsidiárias são todas as entidades (incluindo as entidades
com finalidades especiais) sobre as quais a Inapa - IPG tem o

Participações financeiras – outros métodos

poder de decidir sobre as políticas financeiras ou operacionais,
a que normalmente está associado o controlo, directo ou indi-

As participações financeiras correspondentes a instrumentos

recto, de mais de metade dos direitos de voto. As associadas

de capital próprio que não sejam negociados em mercado ac-

são entidades sobre as quais a Inapa - IPG tem entre 20% e
50% dos direitos de voto, ou sobre as quais a Inapa - IPG te-

tivo e cujo justo valor não possa ser obtido de forma fiável, são
mensurados pelo seu custo menos qualquer perda de impari-

nha influência significativa, mas que não possa exercer o seu

dade. As restantes participações financeiras são mensuradas

controlo.

pelo justo valor com as alterações de justo valor a serem reconhecidas na demonstração dos resultados.

Aquando da aquisição, o excesso do custo relativamente ao
justo valor da parcela da Inapa - IPG nos activos identificáveis
adquiridos é registado como goodwill, o qual, deduzido de per-

Clientes e Outras contas a receber

das acumuladas de imparidade, está considerado na rubrica de
Participações financeiras – método da equivalência patrimo-

As rubricas de Clientes e Outras contas a receber constituem
direitos a receber pela venda de bens ou serviços no decurso

nial. Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos acti-

normal do negócio da Sociedade, são reconhecidas inicialmen-

vos líquidos da subsidiária ou associada adquirida, a diferença
é reconhecida directamente na demonstração dos resultados.

te ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao
custo amortizado, deduzido de ajustamentos por imparidade,
quando aplicável (Notas 13 e 15).

Segundo o método da equivalência patrimonial, as demonstrações financeiras incluem a quota-parte da Sociedade no
total de ganhos e perdas reconhecidos desde a data em que
o controlo ou a influência significativa começa até à data em
que efectivamente termina. Ganhos ou perdas não realizados
em transacções entre as empresas do Grupo Inapa, incluindo
as associadas, são eliminados. Os dividendos atribuídos pelas
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As perdas por imparidade dos saldos de clientes e contas a
receber são registadas, sempre que exista evidência objectiva
de que os mesmos não são recuperáveis. As perdas por imparidade identificadas são registadas na demonstração dos
resultados, em Imparidade de dívidas a receber, sendo subsequentemente revertidas por resultados, caso os indicadores de

imparidade deixem de se verificar (Nota 16).

venda e o seu valor de uso.

Financiamentos

A reversão de perdas de imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando os motivos que provocaram

Os financiamentos obtidos são inicialmente reconhecidos ao
justo valor, líquido de custos de transacção e montagem incor-

o registo das mesmas deixaram de existir (com excepção do
goodwill e dos instrumentos de capital próprio). A reversão é

ridos. Os financiamentos são subsequentemente apresentados
ao custo amortizado sendo a diferença entre o valor nominal e

registada na demonstração dos resultados, excepto quando o
activo tenha sido reavaliado e a respectiva revalorização regis-

o justo valor inicial reconhecida na demonstração dos resulta-

tada no capital próprio tenha sido diminuída em resultado da

dos ao longo do período do empréstimo, utilizando o método da
taxa de juro efectiva.

perda de imparidade.
(x) Provisões, passivos contingentes e activos contingentes

Os financiamentos obtidos são classificados no passivo corrente, excepto se a Sociedade possuir um direito incondicional de

(NCRF 21)

diferir o pagamento do passivo por, pelo menos, 12 meses após
a data do balanço, sendo neste caso classificados no passivo

As provisões são reconhecidas quando, e somente quando,
a Sociedade tem uma obrigação presente (legal ou implícita)

não corrente (Nota 18).

resultante de um evento passado e seja provável que, para a
resolução dessa obrigação, ocorra uma saída de recursos e o
montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

Fornecedores e outras contas a pagar
As rubricas de Fornecedores e Outras contas a pagar consti-

As provisões são revistas na data de cada balanço e são ajustadas de modo a reflectir a melhor estimativa a essa data, tendo

tuem obrigações de pagar pela aquisição de bens ou serviços,
sendo reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subse-

em consideração os riscos e incertezas inerentes a tais estimativas.

quentemente mensuradas ao custo amortizado, utilizando o
método da taxa de juro efectiva.

As provisões para gastos de reestruturação são reconhecidas
sempre que exista um plano formal e detalhado de reestrutu-

(viii) Caixa e equivalentes de caixa

ração e que o mesmo tenha sido comunicado às partes envolvidas.
As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são valorizadas e registadas como provisões. Existe um

rios. Os descobertos bancários são apresentados no balanço,

contrato oneroso quando a Sociedade é parte integrante das

no passivo corrente, na rubrica Financiamentos obtidos, e são
considerados na elaboração da demonstração dos fluxos de

disposições de um contrato ou acordo, cujo cumprimento tem
associados gastos que não é possível evitar, os quais excedem

caixa, como caixa e equivalentes de caixa (Nota 4).

os benefícios económicos derivados do mesmo.

(ix) Imparidade de activos (NCRF 12)

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que a possibili-

É efectuada uma avaliação de imparidade dos activos à data de
encerramento do balanço e sempre que ocorra uma alteração

dade de existir uma saída de recursos englobando benefícios
económicos não seja remota. Os activos contingentes não são

nas circunstâncias que indique que o montante pelo qual um
activo se encontra registado possa não ser recuperado (Nota

reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência de um influxo económico

16). No caso dos activos não correntes que não são amortizados

futuro de recursos.

devido a não terem uma vida útil finita, são efectuados testes
de imparidade periodicamente.

(xi) Rédito (NCRF 20)

Sempre que o valor pelo qual um activo se encontra registado
se mostre superior à sua quantia recuperável, é reconhecida
uma perda de imparidade/provisão, que é registada na demonstração dos resultados ou no capital próprio quando o activo tenha sido reavaliado, situação em que a respectiva revalorização será diminuída. A quantia recuperável é o valor mais
alto de entre o justo valor de um activo deduzido dos custos da

O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.
Os rendimentos provenientes das prestações de serviços são
reconhecidos pelo justo valor do montante a receber e em função do grau de execução do serviço.
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fiscais futuros suficientes para a sua utilização, ou nas situa-

o regime de periodização económica e atendendo à substância
dos correspondentes contratos, desde que seja provável que

ções em que existam diferenças temporárias tributáveis que
compensem as diferenças temporárias dedutíveis no período

benefícios económicos fluam para a Sociedade e o seu mon-

da sua reversão.

tante possa ser valorizado com fiabilidade sendo contabilizado
na rubrica de Outros rendimentos e ganhos.

No final de cada período é efectuada a revisão do cálculo des-

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro

ses impostos diferidos, sendo os mesmos reduzidos sempre
que deixe de ser provável a sua utilização futura.

efectivo, desde que seja provável que benefícios económicos
fluam para a Sociedade e o seu montante possa ser valorizado
com fiabilidade.

Os impostos diferidos são reconhecidos como gasto ou rendimento do exercício, excepto se resultarem de valores registados directamente em capital próprio, situação em que o impos-

(xii) Especialização do exercício

to diferido é também relevado na mesma rubrica.

As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando
são geradas, independentemente do momento em que são re-

(xv) Estimativas e julgamentos relevantes

cebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebi-

A preparação das demonstrações financeiras foi realizada em

dos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são
registados nas rubricas Outras contas a receber e a pagar e

conformidade com os princípios contabilísticos geralmente
aceites, por recurso a estimativas e assunções que afectam os

Diferimentos.

montantes reportados de activos e passivos e de proveitos e

(xiii) Efeitos de alterações em taxas de câmbio (NCRF 23)

custos durante o período de reporte. Será de referir que, apesar
de as estimativas se terem baseado no melhor conhecimento

Todos os activos e passivos expressos em moeda estrangeira

do Conselho de Administração em relação aos eventos e acções correntes, os resultados reais podem, em última análise,

foram convertidos para euros utilizando-se as taxas de câmbio

vir a diferir das mesmas. É, no entanto, convicção do Conselho

vigentes nas datas dos balanços. As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as

de Administração que as estimativas e assunções adoptadas
não incorporam riscos significativos que possam causar, no

taxas de câmbio em vigor na data das transacções e as vigen-

decurso do próximo exercício, ajustamentos materiais ao valor

tes na data das cobranças, pagamentos ou à data do balanço,
foram registados como rendimentos e gastos do exercício.

dos activos e passivos.

As diferenças de câmbio originadas na conversão para euros

As estimativas que apresentam um risco significativo de origi-

de demonstrações financeiras de entidades participadas deno-

nar um ajustamento material no valor contabilístico dos activos

minadas em moeda estrangeira são incluídas no capital próprio, na rubrica de Outras variações no capital próprio.

e passivos no exercício seguinte são apresentadas abaixo:
a) Estimativa de imparidade do goodwill

(xiv) Impostos sobre rendimentos (NCRF 25)
A Inapa - IPG testa anualmente se existe ou não imparidade
O imposto sobre o rendimento inclui impostos correntes e im-

do goodwill, de acordo com a política contabilística indica-

postos diferidos.

da na Nota 3 (vi). Os valores recuperáveis das unidades geradoras de fluxos de caixa são determinados com base no

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base
nos resultados tributáveis da Sociedade de acordo com as re-

cálculo de valores de uso. Esses cálculos exigem o uso de
estimativas (Nota 10).

gras fiscais em vigor; o imposto diferido resulta das diferenças
temporárias entre o montante dos activos e passivos para efeitos de relato contabilístico (quantia escriturada) e os respecti-

b) Imposto sobre o Rendimento

vos montantes para efeitos de tributação (base fiscal).

A Inapa - IPG está sujeita a impostos sobre o rendimento
sendo que o cálculo do imposto efectuado está sujeito a re-

Os impostos diferidos activos e passivos são calculados utili-

visão das autoridades fiscais. Quando o resultado final des-

zando as taxas de tributação em vigor ou anunciadas para vigorar à data expectável da reversão das diferenças temporárias.

sa revisão é diferente dos valores inicialmente registados,
as diferenças terão impacto no imposto sobre o rendimento
e nas provisões para impostos diferidos, no período em que

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos apenas
quando existem expectativas razoáveis de obtenção de lucros

138

tais diferenças são identificadas.

Adicionalmente, os activos por impostos diferidos incluem
o efeito do valor de prejuízos fiscais para o qual existe expectativa de recuperação no futuro. A não recuperação dos
prejuízos fiscais ou a alteração em futuros exercícios das
expectativas de recuperação terão impacto nos resultados
do exercício em que a situação se verificar.
c) Cobranças duvidosas
As perdas por imparidade relativas a créditos de cobrança
duvidosa são baseadas na avaliação efectuada pela Inapa
- IPG da probabilidade de recuperação dos saldos das contas a receber. Este processo de avaliação está sujeito a
diversas estimativas e julgamentos. As alterações destas
estimativas podem implicar a determinação de diferentes
níveis de imparidade e, consequentemente, diferentes impactos nos resultados.
d) Provisões para litígios
A Inapa - IPG é parte em algumas acções judiciais em curso, sendo constituídas provisões sempre que, de acordo
com as estimativas efectuadas pela gestão com base no
parecer dos advogados da Sociedade, sejam consideradas
necessárias (Nota 3 (x)).
Uma decisão negativa em qualquer acção em curso poderá
ter um efeito adverso para a actividade, situação financeira

NOTA 4
FLUXOS DE CAIXA
A discriminação de caixa e equivalentes de caixa em 31 de
Dezembro de 2011 e de 2010, analisa-se como se segue:

Depósitos bancários
imediatamente mobilizáveis
Númerário
Caixa e depósitos bancários
no balanço
Descobertos bancários (Nota 18)
Caixa e seus equivalentes

2011

2010

136
5

224
5

141

229

-18.540
-18.399

-21.261
-21.032
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NOTA 5
POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS
No exercício de 2011 não se verificaram alterações das políticas contabilísticas utilizadas.
Reexpressão da informação financeira anteriormente divulgada
A Inapa-IPG, através das suas participadas, participou numa operação de financiamento via titularização de créditos, num financiamento máximo 140.000 milhares de euros, por um período de 7 anos, tendo os últimos créditos relativos a esta operação sido
titularizados no final de 2010.
Na sequência do apuramento final desta operação efectuado em 2011, foi detectado um erro referente a períodos anteriores,
resultante da interpretação incorrecta da informação que se encontrava disponível. Da correcção desta situação resulta que se
considere como irrecuperável um saldo no montante de 6.309 milhares de euros registado em 31 de Dezembro de 2010 na rubrica de Outras contas a receber. Nestas circunstâncias e conforme previsto na NCRF 4, foi efectuado o registo de uma perda por
imparidade através da reexpressão da informação financeira anteriormente divulgada, apresentada para efeitos comparativos,
relativa ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, incluindo os saldos de abertura com efeitos a 1 de Janeiro de 2010. Assim,
os resultados do exercício de 2010 foram reduzidos em 724,2 milhares de euros e o efeito remanescente foi reconhecido nos resultados transitados com efeitos a 1 de Janeiro de 2010. No âmbito desta reexpressão o saldo de Outras contas a receber em 31
de Dezembro de 2010 foi ainda reduzido pela reclassificação de um valor de 1.000 milhares de euros da rubrica de Outras contas a
pagar. A reexpressão efectuada teve os seguintes impactos:
01/01/2010

EFEITO DA

01/01/2010

DIVULGADO

REEXPRESSÃO

REEXPRESSO

Passivo
Outras contas a pagar - corrente

13.410

5.585

18.995

Capital próprio
Resultados transitados dos exercícios
anteriores

-9.302

-5.585

-14.887

31/12/2010

EFEITO DA

31/12/2010

DIVULGADO

REEXPRESSÃO

REEXPRESSO

43.642

-7.309

36.333

3.009

-1.000

2.009

Capital próprio
Resultados transitados dos exercícios anteriores
Resultados do exercício de 2010

-9.302
3.666

-5.585
-724

-14.887
2.942

Demonstração dos resultados
Imparidade de dívidas a receber
Juros e gastos similares suportados

-431
-9.986

-1.724
1.000

-2.155
-8.986

Activo
Outras contas a receber - corrente
Passivo
Outras contas a pagar - corrente
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NOTA 6
PARTES RELACIONADAS

6.1. RELACIONADAS COM A EMPRESA-MÃE
Conforme referido na Nota 1, a Inapa - IPG é a sociedade-mãe
do Grupo Inapa, sendo que na Nota 6.3 são divulgados os saldos com accionistas.

6.2. REMUNERAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
As remunerações pagas pela Inapa – IPG aos membros dos
Órgãos sociais em 2011 e 2010, analisam-se como se segue (euros):

2011

2010

1.139.500
-

901.596
-

-

-

1.139.500

901.596

103.500

94.941

7.000

7.000

Comissão de Auditoria *
Remunerações
Mesa da Assembleia Geral
Remunerações

* Remunerações pagas aos membros da Comissão de Auditoria
incluídas no valor das remunerações do Conselho de Administração.
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Remunerações
Benefícios pós-emprego
Outros benefícios de longo
prazo
Benefícios de cessação
de emprego
Pagamentos em acções
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6.3. SALDOS COM OUTRAS PARTES RELACIONADAS
A Sociedade mantém com as subsidiárias relações comerciais e de financiamento.
As subsidiárias detidas directamente pela Sociedade, à data de 31 de Dezembro de 2011, são conforme segue:
% DE PARTICIPAÇÃO DIRECTA

ACTIVIDADE

Rua Castilho, nº 44-3º
1250-071 Lisboa

100,00

SGPS

Inapa France, SA

91813 Corbeil Essones
Cedex - França

100,00

Distribuição
papel

Inapa Deutschland, GmbH

Warburgstraß, 28
20354 Hamburgo
Alemanha

47,00

Holding

DESIGNAÇÃO

SEDE SOCIAL

Gestinapa - SGPS,SA

Inapa Suisse

Althardstrasse 301
8105 Regensdorf – Suiça

32,50

Distribuição
papel

Edições Inapa, Lda

Rua Castilho, 44-3º
1250-071 Lisboa

99,20

Editorial

Europackaging SGPS, Lda

Rua Castilho, 44-3º
1250-071 Lisboa

98,00

Holding

Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, os saldos com empresas do Grupo Inapa eram como segue:

2011
ACTIVO

ACTIVO CORRENTE

PASSIVO

NÃO CORRENTE
OUTRAS CONTAS A RECEBER

FINANCIAMENTOS OBTIDOS (NOTA 18)

OUTRAS
CONTAS

EMPRESA

Gestinapa - SGPS, SA
Inapa Portugal, SA
Edições Inapa, Lda
Inapa France, SA
Inapa Belgique,SA
Inapa España, SA
Inapa Deutschland, GmbH
Papier Union
Inapa Suisse
Europackaging SGPS, Lda
Outras
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CLIENTES

EMPRESAS

OUTROS

OUTRAS CONTAS

EMPRÉSTIMO

DO GRUPO

DEVEDORES

A RECEBER

OBRIGACIONISTA

OUTROS EMPRÉSTIMOS

A PAGAR
CORRENTE

NÃO CORRENTE

CORRENTE

65,5
62,3
106,3
187,7
217,9
-

28.906,7
1.052,7
1.237,2
145,7
4.584,6
4,0
816,0
-

2,7
230,9
-

20.517,0
-

29.744,7
-

1.727,5
-

3.821,8
-

320,6
713,4
120,0
6,7
4.373,6
6,2

639,7

36.747,0

233,5

20.517,0

29.744,7

1.727,5

3.821,8

5.563,7

-

2010
ACTIVO CORRENTE

EMPRESA

Gestinapa - SGPS, SA
Inapa Portugal, SA
Edições Inapa, Lda
Inapa France, SA
Inapa Belgique,SA
Inapa España, SA
Inapa Deutschland, GmbH
Papier Union
Tavistock
Inapa Suisse
Outras

CLIENTES

90,8
0,0
177,3
14,9
60,4
112,5
236,7
32,8
299,5
2,5
1.027,4

ACTIVO

PASSIVO

NÃO CORRENTE

FINANCIAMENTOS OBTIDOS (NOTA 18)

EMPRESAS

OUTROS

OUTRAS CONTAS

EMPRÉSTIMO

DO GRUPO

DEVEDORES

A RECEBER

OBRIGACIONISTA

22.521,7
597,3
1.703,6
2,4
8,0
13,7
3,8
2.104,9
0,2
4,8
26.960,4

25,6
793,9
2,5
353,0
117,7
24,8
1.317,5

36.750,0
36.750,0

20.517,0
20.517,0

OUTROS EMPRÉSTIMOS
NÃO CORRENTE

CORRENTE

3.678,8
3.678,8

248,3
41,4
1.716,5
11,,4
2.017,6

Os saldos a receber considerados em Empresas do Grupo da Gestinapa - SGPS, SA e Europackaging SGPS, Lda não vencem juros
nem têm prazo fixado de reembolso. Os saldos a receber relativos à Inapa France, SA, à Inapa Deutschland, GmbH (incluindo as
outras contas a receber – não corrente) e à Paper Union vencem juros a taxas correntes de mercado.
Adicionalmente, a Inapa – IPG tem financiamentos contraídos junto do Banco Comercial Português, SA, entidade que possui uma

Durante os exercícios de 2011 e 2010, as transacções efectuadas com entidades relacionadas foram como se segue:

2011
VENDAS E

OUTROS

OUTROS

GASTOS

PRESTAÇÕES

RENDIMENTOS

GASTOS

FINANCEIROS

2
79
1
1.078
877
467
3
2.508

38
2
500
120
25
19
704

1.339
123
1.151
2.614

DE SERVIÇOS

Gestinapa - SGPS, SA
Inapa Portugal, SA
Edições Inapa, Lda
Inapa France, SA
Inapa Belgique,SA
Inapa Luxembourg,SA
Inapa España, SA
Inapa Deutschland, GmbH
Papier Union
Tavistock
Inapa Suisse
BCP

194
9
281
5
231
218
523
1.462
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participação qualificada na Sociedade (Nota 17). A 31 Dezembro de 2011 a Inapa -IPG não detém qualquer saldo referente à emissão
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03. INFORMAÇÃO FINANCEIRA
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

2010
VENDAS E

OUTROS

OUTROS

GASTOS

PRESTAÇÕES

RENDIMENTOS

GASTOS

FINANCEIROS

34
321
27
5
764
601
553
58
2.363

57
57

1.185
83
1.337
2.605

DE SERVIÇOS

133
9
131
68
228
536
1.105

Gestinapa - SGPS, SA
Inapa Portugal, SA
Edições Inapa, Lda
Inapa France, SA
Inapa Belgique,SA
Inapa Luxembourg,SA
Inapa España, SA
Inapa Deutschland, GmbH
Papier Union
Tavistock
Inapa Suisse
BCP

NOTA 7
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, os movimentos ocorridos nas rubricas dos activos fixos tangíveis foram os
seguintes:
EDIFÍCIOS E OUTRAS

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO

OUTROS ACTIVOS

CONSTRUÇOES

BÁSICO

TRANSPORTE

ADMINISTRATIVO

TANGÍVEIS

TOTAL

92,7
92,7

10,5
10,5

5,9
-5,9
-

112,7
0,7
113,4

6,3
6,3

228,1
0,7
-5,9
222,9

Saldo em 1 de Janeiro de 2011
Reforço
Alienações
Transferências/abates
Saldo em 31 de Dezembro de 2011

79,0
79,0

4,9
1,5
6,4

5,9
-5,9
-

105,0
1,2
106,2

1,9
0,4
2,3

196,7
3,0
-5,9
193,8

Valor líquido no início de 2011
Valor líquido no final de 2011

13,7
13,7

5,6
4,1

-

7,7
7,2

4,4
4,0

31,4
29,1

CUSTO DE AQUISIÇÃO

Saldo em 1 de Janeiro de 2011
Aumentos
Alienações
Transferências/abates
Saldo em 31 de Dezembro de 2011
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
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Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, os movimentos ocorridos nas rubricas dos activos fixos tangíveis foram os
seguintes:
EDIFÍCIOS E OUTRAS

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO

OUTROS ACTIVOS

CONSTRUÇOES

BÁSICO

TRANSPORTE

ADMINISTRATIVO

TANGÍVEIS

TOTAL

79,0
13,7
92,7

9,3
1,2
10,5

6,7
-0,8
5,9

103,9
8,8
112,7

3,8
2,5
6,3

202,7
26,2
-0,8
228,1

Saldo em 1 de Janeiro de 2010
Reforço
Alienações
Transferências/abates
Saldo em 31 de Dezembro de 2010

52,7
26,3
79,0

3,4
1,5
4,9

6,7
-0,8
5,9

103,9
1,1
105,0

1,5
0,4
1,9

168,2
29,3
-0,8
196,7

Valor líquido no início de 2010
Valor líquido no final de 2010

26,3
13,7

5,9
5,6

-

7,7

2,3
4,4

34,5
31,4

CUSTO DE AQUISIÇÃO

Saldo em 1 de Janeiro de 2010
Aumentos
Alienações
Transferências/abates
Saldo em 31 de Dezembro de 2010
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NOTA 8
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, os movimentos ocorridos nas rubricas de propriedades de investimento
foram os seguintes:
TERRENOS

EDIFÍCIOS E OUTRAS

TOTAL

CONSTRUÇÕES

CUSTO DE AQUISIÇÃO

Saldo em 1 de Janeiro de 2011
Aumentos
Alienações
Transferências/abates
Saldo em 31 de Dezembro de 2011

3.906,6
3.906,6

14.044,4
14.044,4

17.951,0
17.951,0

-

846,8
563,8
1.410,6

846,8
563,8
1.410,6

3.906,6
3.906,6

13.197,6
12.633,8

17.104,2
16.540,4

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

Saldo em 1 de Janeiro de 2011
Reforço
Alienações
Transferências/abates
Saldo em 31 de Dezembro de 2011
Valor líquido no início de 2011
Valor líquido no final de 2011

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, os movimentos ocorridos nas rubricas de propriedades de investimento
foram os seguintes:
TERRENOS

EDIFÍCIOS E OUTRAS

TOTAL

CONSTRUÇÕES

CUSTO DE AQUISIÇÃO

Saldo em 1 de Janeiro de 2010
Aumentos
Alienações
Transferências/abates
Saldo em 31 de Dezembro de 2010

3.906,6
3.906,6

14.044,4
14.044,4

17.951,0
17.951,0

-

282,9
563,9
846,8

282,9
563,9
846,8

3.906,6
3.906,6

13.761,5
13.197,6

17.668,1
17.104,2

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

Saldo em 1 de Janeiro de 2010
Reforço
Alienações
Transferências/abates
Saldo em 31 de Dezembro de 2010
Valor líquido no início de 2010
Valor líquido no final de 2010
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A rubrica de Propriedades de Investimento refere-se fundamentalmente à aquisição em 2009, através de cessão pela subsidiária
espanhola do Grupo, dos contratos de locação financeira imobiliário e mobiliário, do imóvel destinado a armazém e do respectivo
equipamento robotizado localizados em Leganés (Madrid) (Ver Nota 19). Os bens subjacentes a estes contratos foram posteriormente arrendados à Inapa Espanha, SA por um período de 6 anos, encontrando-se as rendas debitadas relativas a esta operação
reflectidas na rubrica de Outros rendimentos e ganhos.

NOTA 9
ACTIVOS INTANGÍVEIS
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, os movimentos ocorridos nas rubricas dos activos intangíveis foram os
seguintes:
SOFTWARE

OUTROS ACTIVOS

EM CURSO

TOTAL

INTANGÍVEIS

CUSTO DE AQUISIÇÃO

Saldo em 1 de Janeiro de 2011
Aumentos
Alienações
Transferências/abates
Saldo em 31 de Dezembro de 2011

171,6
18,6
190,2

104,4
25,2
129,6

1,9
38,4
40,3

277,8
82,2
360,0

159,0
20,1
179,1

63,6
12,4
76,0

-

222,6
32,5
255,1

12,6
11,1

40,8
53,6

1,9
40,3

55,3
105,0

Valor líquido no início de 2011
Valor líquido no final de 2011
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Saldo em 1 de Janeiro de 2011
Aumentos
Alienações
Transferências/abates
Saldo em 31 de Dezembro de 2011

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS

03. INFORMAÇÃO FINANCEIRA
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, os movimentos ocorridos nas rubricas de activos intangíveis foram os seguintes:
SOTWARE

OUTROS ACTIVOS

EM CURSO

TOTAL

INTANGÍVEIS

CUSTO DE AQUISIÇÃO

Saldo em 1 de Janeiro de 2010
Aumentos
Alienações
Transferências/abates
Saldo em 31 de Dezembro de 2010

171,6
171,6

97,2
7,2
104,4

7,2
1,9
-7,2
1,9

276,0
1,9
277,9

117,2
41,8
159,0

49,0
14,6
63,6

-

166,2
56,4
222,6

54,4
12,6

48,2
40,8

7,2
1,9

109,8
55,3

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS

Saldo em 1 de Janeiro de 2010
Aumentos
Alienações
Transferências/abates
Saldo em 31 de Dezembro de 2010
Valor líquido no início de 2010
Valor líquido no final de 2010
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NOTA 10
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, as participações financeiras em subsidiárias e associadas registadas na rubrica Participações
financeiras – método de equivalência patrimonial, bem como as restantes participações financeiras registadas na rubrica
Participações financeiras – outros métodos, decompõem-se como se segue:

2011

2010
SEDE

ACTIVO*

CAPITAL
PRÓPRIO*

RESULTADO

% DE

RESULTADO

VALOR DE

% DE

VALOR DE

LÍQUIDO* PARTICIPAÇÃO

APROPRIADO

BALANÇO

PARTICIPAÇÃO

BALANÇO

-2.294,7
-285,9

132.469,9
595,1

100,0%
2,0%

132.469,9
0,1

4,9
50,4
-2.530,2 133.069,9

-

132.470,0

235.245,1

100,0%

235.245,1

72.000,0
3.423,9
5.123,1
-468,6
871,8 312.368,2

47,0%
32,5%

72.000,0
5.123,1
312.368,2

Partes de capital
em subsidiárias
e associadas
a) Portuguesas
Gestinapa - SGPS, SA
Edições Inapa, Lda
Europackaging SGPS, Lda

Lisboa 205.626,7 134.470,1
217,0
Lisboa
1.558,4

2.556,4
-284,7

100,0%
98,0%

4,5

-0,5

98,0%

França 248.207,5 145.285,9

1.449,8

100,0%

Alemanha 149.548,4 72.754,1 -1.379,3
-475,0
Suiça 29.228,8 23.707,6

47,0%
32,5%

Lisboa

3.712,5

a) Estrangeiras
Inapa France, SA

-2.083,5

Ajuste pela
aplicação método
da equivalência

-187.147,0
-1.658,4 258.291,1

patrimonial

-186.476,0
258.362,2

Partes de capital
em outras
empresas
Medialivros Actividades Editoriais,
SA

Lisboa

**

**

Outros
Imparidade (nota 16)

**

3,9%

83,1
12,7
-83,1
12,7

3,9%

83,1
12,7
-83,1
12,7

* Informação relativa às demonstrações financeiras estatutárias
** Informação financeira não disponível à data
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GmbH
Inapa Suisse

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

Inapa Deutschland,

03. INFORMAÇÃO FINANCEIRA
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

O resultado apropriado foi apurado após os ajustamentos de regularização no âmbito da aplicação do método da equivalência
patrimonial.
O movimento ocorrido na rubrica Participações financeiras – método de equivalência patrimonial resulta essencialmente da aplicação do método da equivalência patrimonial.
Conforme referido na Nota 3 (vi), o goodwill apurado no decurso da aplicação do método da equivalência patrimonial encontra-se registado na rubrica de Participações financeiras – método de equivalência patrimonial. O goodwill registado pela Inapa–IPG,
juntamente com o restante goodwill registado nas contas consolidadas do Grupo Inapa, foi atribuído no seu conjunto a cada um
dos diversos segmentos de negócio do Grupo e a sua imparidade foi testada igualmente tendo em consideração cada segmento de
negócio no conjunto do Grupo. Assim, na sequência do registo em 2006 de uma imparidade no conjunto do goodwill do Grupo, não
foi praticável quantificar o montante do goodwill incluído na rubrica acima mencionada.
O Grupo procede anualmente ao cálculo do valor recuperável dos activos e passivos associados à actividade dos vários segmentos
de negócio, através da determinação do valor de uso, de acordo com o método de “discounted cash flow”.
Os valores dos cálculos foram suportados pelas expectativas do desenvolvimento do mercado, tendo sido elaboradas projecções
de “cash flows” futuros, baseados em planos de médio e de longo prazo aprovados pelo Conselho de Administração que abrangem um período até 2016. As projecções de fluxos de caixa para além do período do plano são extrapoladas, utilizando as taxas de
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crescimento estimadas apresentadas abaixo. A taxa de cresci-

detinha no BANIF – Unidades de participação em fundos de in-

mento não excede a taxa média de crescimento a longo prazo
das diversas actividades.

vestimento tendo originado uma mais-valia de 147,7 milhares
de euros. Adicionalmente, no exercício de 2010 venceram-se
as “Junior Notes” associadas à operação de securitização no

Os gestores determinam a margem bruta orçada com base
na performance passada e nas suas expectativas para o de-

montante de 7,6 milhões de euros, as quais face à sua natureza
não originam qualquer mais ou menos valia, tendo-se vencido

senvolvimento do mercado. A taxa de crescimento média ponderada utilizada é consistente com as previsões incluídas nos

juros durante o período da operação à taxa de 5% ano.

relatórios do sector. As taxas de desconto utilizadas depois de
impostos reflectem riscos específicos relacionados com os
segmentos relevantes.
Os pressupostos que serviram de base ao teste de imparidade
do goodwill foram os seguintes:

Taxa de crescimento das vendas
Margem EBITDA
Taxa de inflação
Taxa de desconto após imposto
Taxa de desconto antes de imposto

2011

2010

1,85%
4,3%
2,0%
6,2%
8,0%

1,85%
4,7%
2,0%
7,0%
8,8%

NOTA 12
IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO – DIFERIDOS E
CORRENTES
A Sociedade e três subsidiárias sedeadas em Portugal (Inapa
Portugal, Gestinapa e Edições Inapa) são tributadas em sede
de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC),
no âmbito do regime especial de tributação de grupos de sociedades, constituído pelas empresas com uma participação
igual ou superior a 90% e que cumprem as condições previstas no artigo 69º e seguintes do Código do IRC. A Inapa - IPG,
como sociedade dominante, é responsável pelo cálculo do lucro tributável do Grupo, através da soma algébrica dos lucros
tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações de
rendimentos de cada uma das sociedades dominadas, perten-

NOTA 11

centes ao Grupo.

Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, a rubrica de outros activos financeiros analisa-se como segue:

tributação consolidada é reconhecido pela Sociedade como
rendimento ou gasto operacional no próprio exercício.
O pagamento dos impostos sobre lucros é efectuado com base

2011
Activos financeiros não correntes
BANIF - Unidades de participação
em fundos de investimento
Outros
Activos financeiros correntes
BANIF - Unidades de participação
em fundos de investimento
Outros

2010

em declarações de autoliquidação que ficam sujeitas a inspecção e eventual ajustamento pela Administração Fiscal dentro
dos quatro anos subsequentes. Caso sejam apurados prejuí-

-

628
-

zos fiscais, estes podem ser utilizados nos seis exercícios seguintes no caso de terem sido gerados até 2009 e nos quatro
exercícios seguintes para os gerados em 2010 e 2011, ficando
sujeitos a eventual ajustamento pelas Autoridades Fiscais na
sequência de revisões que sejam efectuadas às declarações

628
628

628

dos exercícios em que são utilizados.
A Sociedade encontra-se sujeita a IRC à taxa normal de 25%,
acrescida de 1,5% de derrama, resultando uma taxa de imposto agregada de 26,5%. Adicionalmente, encontra-se sujeita à

No exercício de 2011 verificou-se a reclassificação do inves-

derrama estadual que corresponde a uma taxa de 3% ou de
5%, incidente sobre o lucro tributável que exceda 1,5 milhões

timento de não corrente para corrente devido à data de ma-

de euros ou 10 milhões de euros, respectivamente. As derra-

turidade que ocorrerá em 2012. Durante o exercício de 2010
foram alienadas unidades de participação que a Inapa - IPG

mas são aplicadas à matéria colectável antes de dedução de
prejuízos fiscais.
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por cada empresa filial com base na sua situação fiscal individual. O eventual ganho ou perda decorrente do regime de

OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS
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O valor do imposto corrente positivo ou negativo é calculado
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O valor dos impostos diferidos relativos a 31 de Dezembro de 2011 e 31 de Dezembro de 2010 é o seguinte:

31 DE DEZEMBRO 2011
BASE

31 DE DEZEMBRO 2010

IMPOSTO

BASE

DIFERIDO

IMPOSTO

RESULTADO

DIFERIDO

DO EXERCÍCIO

Dr/(Cr)

Imposto diferido activo
Prejuízos fiscais
Ajustamento de transição
- activos intangíveis
- desconto financeiro
Outros

706

177

8.940

2.235

2.058

666
36
67

176
9
18
380

887
47
302

235
13
80
2.563

59
4
62

128

34

171

45

-11

Imposto diferido passivo
Ajustamento de transição
- desconto financeiro
Imposto diferido do exercício

2.172

A redução dos impostos diferidos activos referentes a prejuízos
fiscais resulta essencialmente da reversão do valor correspon-

2011

2010
(reexpresso)

-3.964
1.051

3.423
-907

-2.197
-3.248

-482
425

26

100

2.235
987
3.248

325
425

dente aos prejuízos fiscais dos anos de 2007 e 2008, cuja utilização não é considerada como provável.
Os impostos diferidos foram calculados sobre o prejuízo fiscal
apurado no âmbito do regime especial de tributação de grupos
de sociedades. À data de 31 de Dezembro de 2011, o montante

Resultado líquido antes de
imposto sobre os lucros
Taxa nominal (26,5%)
Valor do imposto sobre
o rendimento

por utilizar dos prejuízos fiscais do grupo de sociedades e os
anos limite para a sua utilização são os seguintes:
ANO DO PREJUÍZO FISCAL

VALOR

ANO LIMITE PARA REDUÇÃO

2007

7.692

2013

2008

1.248

2014

2011

706

2017

Diferenças permanentes
Reversão de impostos diferidos
activos
Outros (*)

* Inclui anulação do efeito do método de equivalência patrimonial

O imposto sobre o lucro antes de impostos difere do montante

Os impostos registados na demonstração dos resultados de
2011 e de 2010 detalha-se como segue:

teórico que resultaria da aplicação ao lucro da taxa média ponderada de impostos sobre lucros como se segue:

Imposto corrente
Imposto diferido
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2011

2010

26
2.172
2.197

39
443
482

NOTA 13
CLIENTES
Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, a decomposição da rubrica de Clientes, é como se segue:

Clientes - grupo (Nota 6.3)
Clientes - outros
Clientes de cobrança duvidosa

2011

2010

640
640

1.027
1.027

-

-

640

1.027

Perdas por imparidade (Nota 16)

NOTA 14
ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Imposto sobre o Valor Acrescentado
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas
Segurança Social
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares - retenções na fonte

SALDOS CREDORES

2011

2010

2011

2010

480

192

-

-

442
-

310
-

152
39

115
36

922

503

59
250

76
227
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SALDOS DEVEDORES

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010 não existiam dívidas em situação de mora com o Estado e outros entes públicos. Os saldos
com estas entidades eram os seguintes:

03. INFORMAÇÃO FINANCEIRA
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

NOTA 15
OUTRAS CONTAS A RECEBER
Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, a decomposição da rubrica de Outras contas a receber, é como segue:

2011

Outros

20.517
16.695
348
37.560
-348
37.212

2010
(reexpresso)

234
4.697
4.931

145
6.718
6.863

2010
(reexpresso)

Outras contas a receber - não
correntes
Inapa Deutschland
Fimopriv
Perdas por imparidade

Outras contas a receber
- correntes
Acréscimos de rendimentos
Juros a receber
Valores por facturar

2011

20.517
16.695
348
37.560
-348
37.212

Outros devedores
Adiantamentos ao pessoal
Empresas do Grupo (Nota 6.3) 36.747
Adiantamentos por conta de
empresas do Grupo
Seguros
Outros devedores
437
37.184
Perdas por imparidade

15
26.960
8.061
48
1.695
36.779

-

-7.309

42.115

36.333

Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010, as Outras contas a receber não correntes incluem um crédito de 16,7 milhões de euros sobre a
Fimopriv H, SA decorrente da aquisição por esta sociedade de participações de que a Inapa - IPG era titular. A Inapa – IPG admite,
no futuro, vir a mobilizar este seu crédito para aquisição da participação de que Fimopriv H, SA é titular no capital de Papier Union,
GmbH.
Os saldos não correntes a receber da Inapa Deutschland, GmbH vencem juros a taxas correntes de mercado.
O saldo de Outras contas a receber, correntes, relativo a 31 de Dezembro de 2010 foi reexpresso de acordo com o mencionado
na Nota 5. Assim, o saldo anteriormente divulgado no valor de 43.642 milhares de euros foi reduzido em 7.309 milhares de euros
(perda por imparidade), passando a apresentar o montante de 36.333 milhares de euros.
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NOTA 16
IMPARIDADES
Durante os exercícios de 2011 e 2010, as imparidades de activos reconhecidas tiveram os seguintes movimentos:
OUTRAS CONTAS

OUTRAS CONTAS

FINANCEIRAS

A RECEBER

A RECEBER

NÃO CORRENTES

CORRENTE
(REEXPRESSO)

TOTAL

Saldo em 1 de Janeiro de 2010
Reforço
Utilizações
Transferência
Reversões

83
-

348
-

1.724
5.585
-

2.155
5.585
-

Saldo em 31 de Dezembro de 2010

83

348

7.309

7.740

-

-

-7.309
-

-7.309
-

83

348

-

431

Reforço
Utilizações
Reversões
Saldo em 31 de Dezembro de 2011

CAPITAL, RESERVAS E OUTRAS RUBRICAS DE CAPITAL PRÓPRIO
Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, o capital próprio detalha-se como segue:

Capital
Prémios de emissão de acções
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Ajustamentos em activos financeiros
- Relacionados com o método de equivalência patrimonial
Resultado líquido do exercício

2011

2010
(reexpresso)

204.176,5
451,1
7.500,0
225,5
-16.245,7

150.000,0
2.937,3
7.500,0
225,5
-14.887,4

9.317,4
-6.161,4
199.263,4

3.798,5
2.941,5
152.515,3
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NOTA 17
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Em 31 de Dezembro de 2011 o capital social era representado por 450.980.441 acções, das quais 150.000.000 de acções têm natureza
ordinária sem valor nominal e 300.980.441 acções preferenciais sem direito de voto, tituladas e ao portador, sem valor nominal (em
2010, o capital social era representado por 150.000.000 de acções ordinárias com o valor nominal de 1 euro cada). O capital social
encontra-se integralmente subscrito e realizado.
As acções preferenciais conferem o direito a um dividendo prioritário de 5% do respectivo valor de emissão (0,18 euros por acção),
retirado dos lucros que, nos termos da legislação aplicável, podem ser distribuídos aos accionistas. Para além do direito a dividendo prioritário, as acções preferenciais conferem todos os direitos inerentes às acções ordinárias, excepto o direito de voto. O
dividendo prioritário que não for pago num exercício social deve ser pago nos três exercícios seguintes, antes do dividendo relativo
a estes, desde que haja lucros distribuíveis. No caso de o dividendo prioritário não ser integralmente pago durante dois exercícios
sociais, as acções preferenciais passam a conferir direito de voto nos mesmos termos que as acções ordinárias e só o perdem no
exercício seguinte àquele em que tiverem sido pagos os dividendos prioritários.
A Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, SA foi notificada ao abrigo dos artigos 16º e 248º - B do Código dos Valores
Mobiliários e do Regulamento da CMVM 5/2008, da detenção de participações qualificadas pelas seguintes pessoas, singulares ou
colectivas (situação à data de 31 de Dezembro de 2011):
 HYjhZda[YÇHYjla[ahY]kHZda[Yk$K?HK$K92,1&(0,&/+0Y[]kgj\af~jaYk[gjj]khgf\]fl]kY+*$/*\g[YhalYd]\gk\aj]atos de voto;
 :Yf[g;ge]j[aYdHgjlm_mk$K9$Yim]e]jYe\]aehmlYj*/&+.)&+)(Y[]kgj\af~jaYk[gjj]khgf\]fl]k)0$*,\g[YhalYd]\gk
direitos de voto (*), e;
 FgnY]phj]kkgK?HK$K92+&(((&(((Y[]kgj\af~jaYk[gjj]khgf\]fl]kY*\g[YhalYd]\gk\aj]algk\]nglg3
Notas:
(*) a participação imputável ao Banco Comercial Português, SA decompõe-se da seguinte forma:
- Banco Comercial Português, SA ……… 10.869.412 acções correspondentes a 7,25% dos direitos de voto;
- Fundo de Pensões do Grupo BCP …… 16.491.898 acções correspondentes a 10,99% dos direitos de voto;
Não foi a Sociedade notificada, ao abrigo das invocadas disposições legais e regulamentares, de qualquer alteração às participações anteriormente referidas ou por outros titulares a quem sejam de imputar participações sociais atribuindo direitos de votos
iguais ou superiores a 2%, à data de 31 de Dezembro de 2011.
Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, os accionistas com participações iguais ou superiores a 2% resumem-se como se segue
(acções ordinárias com direito a voto):

2011

2010

ACÇÕES

%

ACÇÕES

%

Parpública – Participações Públicas (SGPS), SA

49.084.738

32,72%

49.084.738

32,72%

Fundo de Pensões do Grupo Banco Comercial
Português

16.491.898

10,99%

16.491.898

10,99%

Banco Comercial Português, SA

10.869.412

7,25%

10.869.412

7,25%

-

-

50.000

0,03%

-

-

5.138.305

3,43%

3.000.000

2,00%

-

-

ACCIONISTA

Albano R.N. Alves - Distribuição de Papel,SA
Próprias
Acções detidas por pessoa ou entidade
contemplada no artº 447
Nova expressão SGPS, SA
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Em 31 de Dezembro de 2011, a Sociedade não detém acções
próprias nem se verificaram neste exercício transacções de
acções próprias.
Os Prémios de emissão de acções correspondem à diferença
entre o valor nominal das acções da Inapa - IPG adquiridas e o
seu valor de realização e não são distribuíveis sob a forma de
dividendos mas poderão ser utilizados para incorporação no

Não corrente
Empréstimos por obrigações
(Nota 6)
Empréstimos bancários
Empresas do Grupo
(Nota 6)

capital ou para cobertura de prejuízos. Esta rubrica encontra-se reduzida pelos encargos incorridos pela Inapa – IPG no
montante de 2.486,2 milhares de euros, com o aumento do capital social efectuado em 2011.
A legislação comercial estabelece que, pelo menos, 5% do resultado líquido anual tem de ser destinada ao reforço da reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do capital.
Esta reserva não é distribuível a não ser em caso de liquidação
da Sociedade, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos
depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no ca-

Corrente
Papel comercial
Descobertos e contas
caucionadas (Nota 4)
Empréstimos bancários
Empresas do Grupo
(Nota 6)

2011

2010

29.744,7
28.763,3

36.750,0
21.907,8

1.727,5
60.235,5

3.678,8
62.336,6

63.235,1

108.000,0

18.539,9
657,4

21.261,0
1.287,5

3.821,8
86.254,2

2.017,6
132.566,1

146.489,7 194.902,7

pital.
A rubrica Ajustamentos em activos financeiros inclui os movi-

Os empréstimos por obrigações correspondem a uma emis-

mentos nos capitais próprios das subsidiárias e associadas da
Inapa – IPG, na sequência da aplicação do método da equiva-

são de obrigações efectuada pela Inapa – IPG com reembolso
integral em Junho de 2013, vencendo juros a uma taxa Euribor

lência patrimonial.

a 12 meses, acrescida de um spread. Em 31 de Dezembro de

Na Assembleia Geral realizada a 6 de Abril de 2011, os resul-

2011 e de 2010 estas obrigações encontravam-se na posse da
Inapa France, SA.
As rubricas de Empréstimos bancários - não correntes
(28.763,3 milhares de euros) e correntes (657,4 milhares de eu-

Na sequência da reexpressão efectuada, conforme detalhado

ros) incluem dois financiamentos bancários com vencimentos
em 2012 e 2013.

na Nota 5, o saldo negativo dos resultados transitados em 31 de
Dezembro de 2010, anteriormente apresentado pelo montante
de 9.302,3 milhares de euros, foi aumentado em 5.585 milhares

Os financiamentos obtidos correntes incluem 64.650 milhares
de euros, correspondentes à emissão de papel comercial, junto

de euros, passando a apresentar o valor de 14.887,4 milhares

de seis instituições financeiras, reembolsáveis pelo seu valor

de euros e o lucro do exercício findo naquela data foi reduzido
em 724 milhares de euros passando a apresentar o montante

nominal, durante o prazo de um ano, renovável num período de
5 anos, excepto 21.000 milhares de euros renovável por 2 anos

de 2.941,5 milhares de euros.

e 5.000 milhares de euros renovável por 1,5 anos.
As dívidas a instituições de crédito, incluindo o papel comer-

NOTA 18
FINANCIAMENTOS OBTIDOS

cial, vencem juros a taxas correntes de mercado.
No final do exercício de 2011, a Sociedade possuía ainda linhas
de crédito bancário contratadas e não utilizadas no montante
de 15.160,1 milhares de euros.

Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010 as rubricas de financiamentos obtidos analisam-se como segue:
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de 2010 no montante de 3.665.724,32 euros foram transferidos
para resultados transitados
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tados das demonstrações financeiras individuais do exercício
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2011

Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, a maturidade dos financiamentos não correntes é a seguinte:

Até 1 anos
Entre 1 e 5 anos
Superior a 5 anos

2011

2010

60.236
60.236

62.337
62.337

Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, a exposição dos empréstimos às alterações das taxas de juro de acordo com os períodos contratuais de fixação das taxas, são como segue:

2011
Períodos de fixação
das taxas de juro
Até 6 meses
Entre 6 e 12 meses
Entre 1 e 5 anos
Superior a 5 anos

2010
(reexpresso)

140.160
4.602
1.728
146.490

2010

184.030
7.194
3.679
194.903

Outras contas a pagar - não
corrente
Fornecedores de
investimentos
Outros

Outras contas a pagar
- corrente
Acréscimos de gastos
Remunerações a liquidar
Encargos com
financiamentos
Outros
Outros credores
Fornecedores de
investimentos
Empresas do Grupo
(Nota 6)
Outros

Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, o montante líquido da

3.804,3
3.804,3

4.570,1
4.570,1

614,2

730,2

15,0
629,2

16,0
746,2

769,8

782,0

5.563,7
200,3
6.533,8

481,2
1.263,2

7.163,0

2.009,4

divida financeira é o seguinte:

2011
Empréstimos
Correntes
Não correntes

Dívidas por locações
financeiras (Nota 19)

Caixa e depósitos bancários
(nota 4)

86.254,2
60.235,5
146.489,7

2010

132.566,1
62.336,6
194.902,7

4.574,1
151.063,8

5.352,1
200.254,8

140,6
150.923,2

229,1
200.025,7

NOTA 19
OUTRAS CONTAS A PAGAR
Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, a decomposição da rubrica de Outras contas a pagar, é como segue:
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Os fornecedores de investimentos correspondem à dívida pela
aquisição de bens em locação financeira, cujos activos se encontram registados na rubrica de Propriedades de investimento (ver Nota 8).
Na sequência da reexpressão efectuada, conforme detalhado na Nota 5, o saldo de Outros credores – outros, correntes,
anteriormente apresentado em 31 de Dezembro de 2010 pelo
montante de 1.481,2 milhares de euros, foi reduzido em 1.000
milhares de euros, passando a apresentar o valor de 481,2 milhares de euros.
Em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010 a dívida relativa a locações financeiras incluída nas rubricas de Outras contas a pagar – correntes e não correntes, era a seguinte:

Dívida relativa a locações
financeiras
Fornecedores de
investimentos - não correntes
Fornecedores de
investimentos - correntes

2011

2010

3.804,3

4.570,1

769,8
4.574,1

782,0
5.352,1

2011
Dívida relativa a locações
financeiras
Valor das rendas - não
descontado
- a menos de 1 ano
- a mais de 1 ano e a menos
de 5 anos
- a mais de 5 anos

Encargo financeiro a suportar
Valor actualizado da dívida com
locações

2010

NOTA 21
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

858,9

859,6

2.549,8
1.508,9
4.917,6

2.706,6
2.114,5
5.680,7

-343,5

-328,6

4.574,1

5.352,1

Nos exercícios de 2011 e de 2010, o detalhe dos gastos com fornecimentos e serviços externos é como segue:

Trabalhos especializados
Rendas e alugueres
Deslocações e Estadas
Comunicação
Seguros
Publicidade e propaganda
Outros

2011

2010

360,4
146,2
86,9
60,8
53,4
655,1
187,4

370,1
146,2
103,6
75,6
70,0
207,9

1.550,2

973,4

A dívida relativa a locações financeiras corresponde ao valor
em dívida para com o BPI leasing originado com dois contratos
de locação financeira com vencimento em 2012 e 2017.

NOTA 20

NOTA 22

VENDAS, SERVIÇOS PRESTADOS E OUTROS
RENDIMENTOS E GANHOS

GASTOS COM O PESSOAL

2011

2010

2.529,8

2.007,9

350,2
319,9
3.199,9

341,2
483,4
2.832,5

Em 2011 e 2010, a rubrica de Outros rendimentos e ganhos detalha-se como segue:

Outros rendimentos
suplementares
JgqYdla]k\]]ehj]kYk\g?jmhg
Rendas
Ganhos em outros
Outros

2011

2010

9.360
473
1.077
891
11.801

7.903
904
740
199
636
10.382

Salários e ordenados
Contribuições para a Segurança
Social
Outros custos com pessoal

Durante o exercício a Sociedade teve ao seu serviço, em média,
26 empregados (2010:25 empregados).

A rubrica de Outros rendimentos suplementares corresponde
fundamentalmente a proveitos obtidos pela Sociedade com a
intervenção em processos de negociação envolvendo o Grupo
Inapa. Deste valor, cerca de 4.697 milhares de euros (2010:
6.718 milhares de euros) encontram-se registados em Outras
contas a receber (Nota 15).
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analisam-se como se segue:

ços prestados corresponde essencialmente a serviços prestados a empresas do Grupo Inapa (Nota 6).
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Em 2011 e 2010, os saldos da rubrica Gastos com o pessoal
Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010, a rubrica de Vendas e servi-
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NOTA 23

NOTA 25

OUTROS GASTOS E PERDAS

GASTOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS

O detalhe da rubrica de Outros gastos e perdas dos exercícios

O detalhe dos gastos e rendimentos financeiros dos exercícios

de 2011 e de 2010 é apresentado no quadro seguinte:

de 2011 e de 2010 é como segue:

2011

2011

2010

2010
(reexpresso)

Impostos
Quotizações
Donativos
Perdas de exercícios anteriores
Outros

84,8
25,3
20,0
18,7
110,2
259,0

32,7
10,4
21,3
144,6
135,6
344,6

Rendimentos financeiros
Juros obtidos
Diferenças de câmbio favoráveis
Outros ganhos

Gastos financeiros
Juros suportados
Diferenças de câmbio
desfavoráveis
Imposto de selo
Outros custos e gastos
financeiros

NOTA 24
GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIAÇÕES E DE
AMORTIZAÇÕES
Em 2011 e 2010, os saldos desta rubrica analisam-se como se
segue:

Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Propriedades de investimento

977,4
977,4

2.029,4
171,5
2.200,9

-7.470,8

-5.257,5

-198,6
-352,6

-735,6
-237,0

-2.916,1
-10.938,1

-2.756,0
-8.986,1

-9.960,7

-6.785,2

Na sequência da reexpressão efectuada, conforme detalha-

2011

2010

do na Nota 5, o saldo de Outros custos e gastos financeiros,
anteriormente apresentado em 31 de Dezembro de 2010 pelo

3
33
564
599

29
55
564
649

montante de 3.756 milhares de euros, foi reduzido em 1.000
milhares de euros, passando a apresentar o valor de 2.756 milhares de euros.

NOTA 26
PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS
CONTINGENTES
Passivos contingentes
Em 1 de Agosto de 2007, Papelaria Fernandes – Indústria
e Comércio, SA interpôs contra a Inapa – Investimentos,
Participações e Gestão, SA e suas subsidiárias Inaprest –
Prestação de Serviços, Participações e Gestão, SA (sociedade
extinta) e Inapa Portugal – Distribuição de Papel, SA uma acção
na qual pede, em síntese:
- a anulação dos seguintes actos:
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 de constituição em Junho de 2006 de um penhor mer-

versas instituições financeiras, no valor total de 97.150 milha-

cantil para contra-garantia das cartas de conforto emitidas por Inapa – Investimentos, Participações e Gestão,

res de euros, a favor de Inapa France, SA (6,5 milhões de euros)
e para efeitos de emissão de papel comercial (90,7 milhões de

SA como garantia dos financiamentos mantidos por

euros). Adicionalmente, foi prestada uma garantia bancária,

aquela sociedade junto do Banco Espírito Santo e da
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo;

de carácter operacional e a favor de terceiros no montante de
1.000 milhares de euros.

 dos negócios efectuados em 1991 de concentração das
actividades de distribuição de papel na SDP (actual Inapa
Portugal) e de produção e comercialização de envelopes
na Papelaria Fernandes;

NOTA 27

 da aquisição em 1994 da participação detida pela
Papelaria Fernandes na SDP (actual Inapa Portugal);

HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO
REVISOR

 da compensação de créditos levada a cabo, também em

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2011 e de 2010, os

1994, entre a Papelaria Fernandes e a Inaprest.

valores suportados, em euros, com serviços prestados pelo re-

Agrícola Mútuo;
 a indemnizar a Papelaria Fernandes em caso de eventu-

Serviços de Revisão Legal de
Contas e de auditoria
Serviços de assessoria fiscal
Outros serviços

al mobilização do penhor mercantil como contra-garantia das cartas de conforto.
A Papelaria Fernandes – Indústria e Comércio, SA veio, posteriormente, a regularizar as suas responsabilidades perante
o Banco Espírito Santo e a Caixa Central de Crédito Agrícola
Mútuo pelo que:
- as cartas de conforto emitidas pela Inapa - IPG deixaram de
ter objecto, tendo sido devolvidas pelos respectivos beneficiários;
- esta Sociedade comunicou, em consequência, à Papelaria
Fernandes – Indústria e Comércio, SA a verificação da condição resolutiva do penhor mercantil por esta constituído
em seu favor.

2010

73.904
11.100
85.004

78.600
6.300
25.000
109.900

NOTA 28
ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE BALANÇO
Após 31 de Dezembro de 2011, ocorreram os seguintes eventos
que merecem destaque:
 9imakagK]eYi ]ehj]kY\]]eZYdY_]e]e>jYfY!&

 9me]flg \Y hYjla[ahYg imYda^a[Y\Y \Y FgnY =phj]kkg
SGPS, SA.
 ;gfklalmag \] hYjla[ahYg imYda^a[Y\Y \] LaY_g Egj]ajY
Salgado.

A acção, à qual foi atribuída um valor de 24.460 milhares de
euros, foi contestada pela Inapa - IPG e pela sua subsidiária
Inapa Portugal – Distribuição de Papel, SA, aguardando-se
presentemente que o Tribunal determine os efeitos na acção
da dissolução/liquidação da Inaprest – Prestação de Serviços,
Participações e Gestão, SA. O Grupo Inapa entende que do referido processo não deverão resultar encargos relevantes, não
tendo sido constituída qualquer provisão.
Responsabilidades por garantias bancárias
A Sociedade prestou várias garantias bancárias, através de di-
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 a manter as cartas de conforto emitidas em favor do
Banco Espírito Santo e da Caixa Central de Crédito

2011
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visor à Inapa - IPG, foram os seguintes:
- a condenação da Inapa:

03. INFORMAÇÃO FINANCEIRA
RELATÓRIO DO AUDITOR E CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS INDIVIDUAIS

CERTIFICAÇÃO LEGAL
DAS CONTAS E RELATÓRIO
DE AUDITORIA
SOBRE A INFORMAÇÃO
FINANCEIRA
INDIVIDUAL

INTRODUÇÃO
1 Nos termos da legislação aplicável, apresentamos a Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre a informação
financeira contida no Relatório de gestão e nas demonstrações financeiras anexas da Inapa – Investimentos, Participações e
Gestão, SA, as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2011 (que evidencia um total de 357.209 milhares de euros
e um total de capital próprio de 199.263 milhares de euros, incluindo um resultado líquido negativo de 6.161 milhares de euros), a
Demonstração dos resultados, a Demonstração das alterações no capital próprio, a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício
findo naquela data e o correspondente Anexo.

RESPONSABILIDADES
2 É da responsabilidade do Conselho de Administração da Empresa (i) a preparação do Relatório de gestão e de demonstrações
financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações,
as alterações no capital próprio e os fluxos de caixa; (ii) que a informação financeira histórica seja preparada de acordo com os
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal e que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme
exigido pelo Código dos Valores Mobiliários; (iii) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados; (iv) a manutenção de
um sistema de controlo interno apropriado; e (v) a divulgação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a sua actividade,
posição financeira ou resultados.

3 A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos de prestação de contas acima
referidos, designadamente sobre se é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos
Valores Mobiliários, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso exame.
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ÂMBITO
4 O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de
segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras não contêm distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido
exame incluiu: (i) a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações
financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas
na sua preparação; (ii) a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em
conta as circunstâncias; (iii) a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; (iv) a apreciação sobre se é adequada,
em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras; e (v) a apreciação se a informação financeira é completa,
verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.

5 O nosso exame abrangeu ainda a verificação da concordância da informação constante do Relatório de gestão com os restantes
documentos de prestação de contas, bem como as verificações previstas nos números 4 e 5 do artigo 451º do Código das Sociedades
Comerciais.

6 Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

OPINIÃO
7 Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos
materialmente relevantes, a posição financeira da Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, SA em 31 de Dezembro de

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS
8 É também nossa opinião que a informação constante do Relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras
do exercício e o Relatório sobre o governo da sociedade inclui os elementos exigíveis nos termos do artigo 245º-A do Código dos
Valores Mobiliários.

ÊNFASE
9 Sem afectar a opinião expressa no parágrafo 7 acima, chamamos a atenção para que, conforme referido na Nota 26 do Anexo,
em 2007 a Papelaria Fernandes – Indústria e Comércio, SA interpôs contra a Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, SA
uma acção relativa a factos ocorridos em anos anteriores. A Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, SA considera que não
tem qualquer responsabilidade relevante para com a Papelaria Fernandes – Indústria e Comércio, SA em resultado das operações
referidas no processo interposto por esta, pelo que não procedeu à constituição de qualquer provisão nas demonstrações
financeiras.

Lisboa, 20 de Abril de 2012
PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda
Inscrita na Comissão de Valores Mobiliários sob o nº 9077
representada por:
José Pereira Alves, R.O.C.
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conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, e a informação nelas constante é completa,
verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.
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2011, o resultado das suas operações, as alterações no capital próprio e os fluxos de caixa do exercício findo naquela data, em

