
 

 

INAPA – INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. 
( Sociedade Aberta ) 

 
Sede : Rua do Salitre, n.º 142, 1269-064 Lisboa 

Capital Social : € 150 000 000 
Número único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa  

 500 137 994 

 

EBITDA Recorrente melhora 41% e Resultados Operacionais (EBIT) 
crescem 120% 

 

Principais Factos 2007 
 

• Vendas consolidadas situaram-se no 1 050 M€ com crescimento de 0,3% excluindo 
efeito da saída do mercado italiano e da desvalorização do CHF; 

 
• Margem Bruta aumentou 0,21 p.p. para os 17,54%. 

 
• Ebitda recorrente  (Re-Ebitda ) aumentou 41% fixando-se em 41,3 M€ 
 
• Ebit de 26,9 M€ um crescimento de 120% 

 
• Melhoria do rácio Debt/Equity de 9,9 vezes para 2,2 vezes 

 
 

Concretizações do Plano Inapa 2010 
 
O plano estratégico Inapa 2010 tem 3 pilares importantes de desenvolvimento: 
 

• Enfoque na liderança, com aposta em mercados onde a Inapa tem vantagens 
competitivas; 

• Superior desempenho, com o foco na rentabilidade das vendas, na eficiência 
operacional e no crescimento orientado para a base actual de clientes; e  

• Rentabilidade dos capitais afectos, centrado no investimento selectivo e na 
racionalização dos activos. 

 
No decorrer do exercício foram realizaram-se um conjunto de acções que permitiram  a 
concretização dos objectivos definidos. 
 
 



Enfoque na liderança 
 

• Desinvestimento na operação Italiana 
o Quota de mercado inferior a 2%; 
o Contribuição de 0,7M€ no Ebitda.  

 
• Aquisição dos restantes 32,5% na Inapa Suiça 

o Investimento de 5,2 M€; 
o Aumento de 0,4M€ no Resultado Líquido. 

 
• Profunda reestruturação na Inapa Espanha 

o Reforço da Equipa de Gestão; 
o Aumento de Capital de 4,4M€ 
o Reestruturação Logística e Comercial. 

 
 
Superior desempenho 
 

• Focalização na venda de produtos de maior valor acrescentado com impacto na 
melhoria da margem bruta 

 
• Coordenação da função – compras, ao nível do Grupo 

 
• Cooperação logística transfronteiriça, designadamente em: 

o Alemanha & Suíça; 
o França, Bélgica & Luxemburgo. 

 
• Estabelecimento de centros de serviços partilhados; 

o Portugal & Espanha, poupanças de 0,2M€; 
o França, Bélgica & Luxemburgo, poupanças de 0,35M€. 

 
•  Coordenação ao nível do Grupo de áreas suporte 

o IT & Comunicações 
o Seguros 
o Tesouraria 

 
• Investimento em outras áreas de negócio com potencial 

o Packaging; (Logistipack, França); 
o Comunicação Visual (Complott, Alemanha). 

 
 

 
Rentabilidade dos Capitais Afectos 
 

• Foco nos Capitais Afectos à actividade com o início do programa de alienação 
de activos, nomeadamente, venda da Sede (2,4M€) e alienação de activos 
financeiros (0,3M€). 

 
• Simplificação da base logística com a redução do nº de armazéns utilizados 

designadamente em Espanha, Bélgica e Luxemburgo. 



 
• Gestão dos Capitais Circulantes com Redução para 70 dias, -1,5%. 

 
• Reequilíbrio de Balanço com o Aumento de Capital: 123M€. 

 
 

 

Principais Eventos Corporativos 
 

 
16 Fevereiro Venda da participação na Papelaria Fernandes SA; 
 
13 Abril  Venda da Inaveste – Mediação de Seguros, Lda; 
 
27 Abril Anúncio da reestruturação dos Capitais Próprios; 
 
7 Maio Apresentação do Plano Estratégico Inapa 2010; 
 
27 Julho Encerramento da operação italiana “Inapa Itália”; 
 
20 Setembro Aquisição de 32,5% na Inapa Suiça passando a INAPA IPG a deter a totalidade 

do capital desta subsidiária; 
 
28 Novembro Início da negociação dos direitos de subscrição do Aumento de Capital de 122 

762 987 acções de valor nominal de 1 euro; 
 
14 Dezembro Divulgação dos resultados do Aumento do Aumento de Capital de 122 762 987 

acções de valor nominal de 1 euro; 
 
20 Dezembro Dissolução da Inaveste SA; 
 
21 Dezembro Informação ao mercado sobre participação qualificada da Cofihold SGPS SA. 
 
28 Dezembro Início da negociação das 122 762 987 novas acções resultantes do aumento de 

capital de 122 762 987 acções de valor nominal de 1 euro; 
 
 
 
 
 
Enquadramento Sectorial 

 
 

O sector de distribuição de papel na Europa apresentou no ano de 2007 sinais de melhoria, quer 
sobre o ponto de vista estrutural, quer sobre um ponto de vista operacional.  
 
Do ponto de vista operacional, o destaque vai para o ligeiro aumento do consumo em 1% a par 
da melhoria do preço médio de venda em cerca de 2%. Esta evolução ocorre pela primeira vez 
nos últimos 6 anos e corresponde à continuação da tendência iniciada no último trimestre do ano 
anterior, e que se perspectiva venha a prolongar-se no decorrer de 2008.  



 
Outro dado particularmente relevante foi o aumento de 1% quota de mercado dos distribuidores 
face aos outros canais (directos e indirectos). Os distribuidores ganharam quota nos segmentos 
de uncoated e bobines, mantiveram a sua posição no segmento coated, e perderam ligeiramente 
no segmento Office. 
 
Esta evolução revela a cada vez maior importância dos distribuidores neste negócio, 
nomeadamente para os sectores gráfico e editorial.  
 
 
Do ponto de vista estrutural três factos são dignos de menção: 
 

• A continuação do encerramento de capacidade industrial instalada, pelo 2ª ano 
consecutivo, com o correspondente contribuição para a diminuição do excesso de oferta 
de papel no mercado, garantindo condições para que o preço médio de venda tenha 
interrompido a sua queda como tinha vindo a ocorrer desde 2001e possa reflectir o 
aumento dos preços das matérias-primas; 

 
• A manutenção de um USD bastante fraco, limita significativamente a capacidade 

exportadora dos produtores Europeus, aumentando desta forma a oferta no mercado 
Europeu, e tornando ainda o mercado Europeu mais atractivo para produtores 
exteriores. Este facto limitou de algum modo o impacto da redução de capacidade 
instalada; 

 
• O movimento de consolidação no sector, que viveu em 2007 mais um episódio com a 

aquisição da Map (4º maior distribuidor Europeu de papel), do Grupo Finlandês M Real, 
por parte do 2º Maior distribuidor Europeu de papel – Antalis, tornando-se assim no 
maior player  Europeu.  

 
Este movimento assinala a fase de consolidação e reposicionamento do sector abrindo 
oportunidades aos seus intervenientes para ganhar dimensão, e ao mercado no seu 
global, tornar-se mais disciplinado e organizado, garantindo níveis e formas 
concorrenciais e de rentabilidade mais adequados. 

 
 

 
 
 
Síntese da actividade Consolidada 

 
 
 

O volume consolidado distribuído pela Inapa em 2007 situou-se nas 1,03 milhões de toneladas o 
que correspondeu a uma redução de 4,5% explicada pelo encerramento da operação Italiana 
(1,9%), pela descontinuação do segmento gráfico na Bélgica e pelo enfoque na margem em 
detrimento dos volumes nomeadamente em França e Espanha.  
 
Ao contrário as vendas em valor, em termos pró-forma, evidenciam um crescimento de 0,3% . 
De facto, expurgando o efeito de perda de vendas decorrente do encerramento da operação 



italiana, bem como o impacto negativo da desvalorização do franco suíço face ao euro gerado 
pelas receitas da Inapa Suiça as vendas cresceram de € 1.047 M em 2006 para € 1.050 M em 
2007. 
 
 
 
 

Evolução das vendas Pró-forma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A evolução no gráfico anterior, decréscimo dos volumes contraposto por aumento do valor das 
vendas, reflecte a recuperação dos preços de mercado decorrente do maior equilíbrio entre a 
procura e oferta do papel. 
 
O preço médio de venda aumentou 2,4%, para € 997 /tonelada. De salientar que esta mesma 
evolução se registou em todos os mercados onde a Inapa opera, quer em vendas de armazém, 
quer fabricos. 
 
A Margem Bruta operacional melhorou 0,2 p.p. atingindo os  17,5%. Na mesma base pró-forma 
antes referida, evidencia uma melhoria de 1,4% de € 181,7 M para € 184,2 M É importante no 
entanto realçar que, resultado da estratégia prosseguida, esta margem foi atingida com cerca de 
2,5% menos de volume o que configura uma margem bruta por tonelada superior em 2,7%.  
 
Os custos operacionais, reflexo directo das reorganizações efectuadas e das medidas de 
eficiência operacional implementadas, reduziram-se 4% (6,6 milhões de euros), fixando-se em 
159,2 milhões de euros. Este desempenho foi sustentado pela descida dos custos com pessoal 
em cerca de 3,8 milhões de euros e dos Fornecimentos e Serviços Externos em 3 milhões de 
euros, aí se incluindo os custos de transporte que aumentaram € 1 milhão devido à subida do 
preço dos combustíveis.  
 
As provisões do exercício reduziram-se em 5,4 milhões de euros, resultado do conjunto de 
medidas implementadas tendo em vista a melhoria do risco de crédito a clientes e para 
depreciação de existências, a par de uma maior capacidade de cobrança. 
 
O Ebitda recorrente cresceu 41% face ao exercício anterior situando-se nos 41,3 milhões de 
euros, isto é, 3,9% das vendas. 
 
Os custos não recorrentes elevaram-se a 8 milhões de euros em consequência do fecho da 
operação italiana e da conclusão dos processos de reorganização levados a cabo no ano 
anterior em diversos países. Face ao plano Inapa 2010 verifica-se um desvio de € 4,6 M 
justificado pela da antecipação das medidas de reestruturação, designadamente no 
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encerramento da Inapa Itália em 5 meses, da renegociação do contrato de sistemas de 
informação em França e de uma redução superior ao previsto do quadro de pessoal. 
 
Os resultados operacionais (Ebit) evidenciam uma melhoria de 120%, situaram-se nos 26,9 
milhões de euros, isto é, 2,6% das vendas. 
 
No decurso do exercício em apreço, excluindo o efeito do aumento de capital realizado em 
Dezembro, a dívida média evidencia um ligeiro decréscimo. No entanto, resultado da significativa 
subida das taxas de juro os custos financeiros aumentaram € 11,4 milhões, situando-se nos 35,4 
milhões de euros.  
 
A significativa melhoria dos resultados operacionais, de € 57 milhões, penalizada pelo aumento 
dos custos financeiros (+ € 11,4milhões) e pelos custos de reestruturação (€ 8 milhões) justifica 
o Resultado Líquido do Exercício de 10,4 milhões de euros negativo. 
 
 Por último, deve sublinhar-se o reforço da estrutura de capitais devido à redução da dívida 
remunerada líquida em 116 milhões de euros para 332 milhões de euros, reflexo da operação de 
aumento de capital e da redução dos capitais circulantes em 14,5 milhões de euros. Essa 
consolidação reflecte-se na evolução do ratio debt/equity (excluindo securitização) a melhorar 
9,9 vezes para 2,2 vezes. 
 
 

Perspectivas para 2008 
 

O exercício de 2008 deverá confirmar a tendência de recuperação do sector não obstante as 
incertezas do contexto económico. 
 
Os resultados decepcionantes da maioria dos grandes produtores europeus obrigam a 
alterações da estrutura do mercado e do negócio, de forma a atingir níveis de rentabilidade e 
eficiência adequados.  
 
Na distribuição de papel e após o aumento do consumo e a subida dos preços médios de venda 
verificados em 2007, antecipa-se uma tendência de recuperação dos preços com anúncios de 
aumentos já efectuados em Fevereiro, o que a par da melhoria de eficiência, permite antecipar a 
continuidade do processo de recuperação de rentabilidade. 
 
A redução de capacidade industrial instalada deverá continuar, permitindo reequilibrar a oferta e 
a procura, não obstante a desvalorização do USD poder retardar esse efeito 
 
A estabilização das taxas de juro e a manutenção dos elevados custos energéticos são outros 
factores com que a indústria e os investidores deverão contar no decorrer do ano, com impactos 
directos no nível de rentabilidade.  
 
A concorrência ir-se-á manter forte, embora com condições para uma melhoria das margens 
absolutas. Ainda no próximo ano poderá antecipar-se a continuação dos movimentos 
corporativos, de aquisições, fusões ou parcerias, de modo a assegurar melhores níveis de 
rentabilidade para os capitais investidos. 
 



O Grupo Inapa e após um ano de profundas movimentações quer corporativas, quer 
operacionais, encontra-se substancialmente fortalecido e em condições de poder extrair na 
plenitude as alterações implementadas. 
 
O aumento de capital de 122,8 milhões de euros, finalizado no final de 2007 veio fortalecer a 
estrutura de capitais da companhia, permitindo reduzir a dívida e os custos financeiros. 
 
Também o Plano Estratégico Inapa 2010, divulgado ao mercado em Maio de 2007, apresenta 
um conjunto de medidas de carácter operacional, algumas delas já implementadas, que 
permitem a melhoria da performance operacional e dos níveis de rentabilidade dos capitais 
afectos. 
 
A melhoria da eficiência operacional, resultado das medidas implementadas, o investimento em 
novos negócios com especial relevância no material de embalagem (packaging) e na 
comunicação visual (visual com) e a redução sensível dos custos financeiros, irão permitir uma 
melhoria substancial do resultados líquidos da companhia. 
 
O planeado desinvestimentos em activos não core e a redução dos capitais circulantes, 
permitirão a diminuição dos capitais afectos, o que conjugado com a melhoria sensível dos 
resultados líquidos aumentará substancialmente a rentabilidade dos capitais investidos. 
 
 

Factos subsequentes 
 

Após o encerramento do exercício ocorreram alguns factos de carácter de Governance, 
corporativo e operacional que merecem destaque: 
 

• A celebração do contrato de distribuição exclusiva da nova gama de Papeis Kodak, 
nomeadamente as marcas Kodak Copier, Kodak Multi-Use e Kodak Premiun Inkjet, na 
Alemanha, França, Suíça, Espanha, Portugal, Bélgica e Luxemburgo; 
 

• A Inapa, pelo segundo ano consecutivo, foi eleita pela revista Exame em parceria com a 
Heidrick & Struggles como uma das melhores empresas para se trabalhar em Portugal; 

 
• A Inapa IPG, através da sua subsidiária Inapa France, procedeu à aquisição dos 65% 

restantes do capital social da Logistipack empresa líder na comercialização por catálogo 
de materiais de embalagem em França; 

 
• A Papier Union, subsidiária alemã adquiriu através da sua participada Inapa Viscom 

GmbH, adquiriu a totalidade do capital da distribuidora alemã de material de embalagem 
Complott Art-Vertrieb, GmbH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comportamento em Bolsa 
 
 

O ano de 2007 para a Inapa IPG foi marcado pelas alterações ao nível do modelo Governo da 
Sociedade e de composição do Conselho de Administração a par da reestruturação dos capitais 
próprios. 
 
No que se refere ao Governo Societário deverá referir-se a eleição do Conselho de 
Administração para o triénio 2007-2010, composto por 7 membros, com a simultânea adopção 
de um Presidente do Conselho de Administração e um Presidente da Comissão Executiva. Ao 
nível dos órgãos de fiscalização o Conselho Fiscal foi substituído pela Comissão de Auditoria 
composta por 3 membros não executivos do Conselho de Administração. 
 
A estrutura de capitais foi reforçada segundo o programa de recomposição de capitais que 
obedeceu às seguintes fases: 
 

1. Aplicação de Resultados Líquidos do exercício de 2006 no montante de – 53 427 
898 euros; 

2. Extinção de 2 762 987 acções próprias detidas em carteira, passando o capital 
social para 136 185 065 euros; 

3. Mobilização de reservas; 
4. Redução de capital para 27 237 013 euros e alteração do valor nominal para 1 euro; 
5. Aumento de capital de 122 762 987 euros para 150 000 000 euros, por subscrição 

de 122 762 987 acções de valor nominal de 1 euro. 
 
Ao nível operacional o Conselho de Administração apresentou aos accionistas e ao mercado o 
seu compromisso para o mandato consubstanciado no plano estratégico Inapa 2010, cuja 
execução é analisada em capítulo próprio deste relatório.  
 
O contexto de mercado no decorrer do ano de 2007 foi favorável: 
 

• O índice PSI 20 subiu 16,27% face a 2006; 
• Os valores transaccionados cresceram igualmente cifrando-se no 99 biliões de euros o 

que representa um acréscimo de 89% face a 2006; 
• A generalidade dos principais índices mundiais subiu entre os 1,31% do Cac40e os 

22,29% do Dax. 
 

 
O desempenho do título Inapa IPG foi fortemente influenciado pelas alterações antes referidas.  
 
A liquidez do título aumentou substancialmente. No decorrer do ano transaccionaram-se 59 869 
711 acções o que corresponde a um aumento de 7,4 vezes face ao ano anterior. Acresce notar 
que durante o ano de 2007 e até dia 28 de Dezembro, estiveram listadas 30 milhões de acções 
até 15 de Agosto e de 15 de Agosto até 28 de Dezembro 27 237 013 acções, passando a 150 
milhões de acções após 28 de Dezembro. Este facto permite concluir que o capital rodou 2 
vezes, facto nunca ocorrido na nossa sociedade. 
 
Também ao nível do valor transaccionado se verificou uma substancial melhoria, tendo sido 
negociados 115 milhões de euros, uma subida de 390 % face a 2006. 
 



Neste particular cumpre referir que a Inapa não estabeleceu qualquer contrato de liquidez no 
decorrer do ano de 2007.  

 
 
 
 

 
Gráfico da evolução da cotação e volumes transaccionados em 2007 
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A cotação fechou o ano a 0,92 euros por acção, o que ajustado do aumento de capital 
representou uma queda de 14,4 % face a 31 de Dezembro de 2006. 
 
Esta desvalorização é fortemente influenciada, quer pelo contexto depressivo dos mercados no 
final do ano, quer pela operação de reestruturação dos capitais próprios concretizada. 
 
Sublinhe-se, contudo, que a reacção do mercado já no inicio de 2008 no sentido do 
reconhecimento dos benefícios futuros para a companhia da estratégia prosseguida. De facto os 
volumes transaccionados são já muito significativos e o desempenho face ao índice de 
referência (PSI20) bastante superior. 
 
O interesse pelo título Inapa IPG determinou também a atenção dos investidores institucionais 
mediante o início da sua cobertura por dois dos mais prestigiados bancos de investimento 
portugueses a Caixa Banco de Investimentos e Banco Português de Investimento. 
 
 
 
 
Lisboa, 10 de Março de 2008. 

 

 



GRUPO inapa

BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

2007200720072007 2006200620062006

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO (reexpresso)(reexpresso)(reexpresso)(reexpresso)

Activo não correnteActivo não correnteActivo não correnteActivo não corrente
Activos fixos tangíveis 109.995 115.119
Goodwill 131.127 131.147
Outros activos intangíveis 106.792 107.190
Partes de capital em empresas associadas 2.077 993
Investimentos financeiros disponíveis para venda 13.421 19.285
Outros activos não correntes 18.046 17.784
Activos por impostos diferidos 25.982 18.965

Total do activo não correnteTotal do activo não correnteTotal do activo não correnteTotal do activo não corrente 407.441407.441407.441407.441 410.483410.483410.483410.483

Activo correnteActivo correnteActivo correnteActivo corrente
Inventários 78.797 82.967
Clientes 222.487 243.106
Outros activos correntes 50.486 44.715
Caixa e equivalentes de caixa 91.449 4.985

Total do activo correnteTotal do activo correnteTotal do activo correnteTotal do activo corrente 443.218443.218443.218443.218 375.772375.772375.772375.772

Activos de operações descontinuadas 4.990 -

Total do activoTotal do activoTotal do activoTotal do activo 855.649855.649855.649855.649 786.255786.255786.255786.255

CAPITAL PRÓPRIOCAPITAL PRÓPRIOCAPITAL PRÓPRIOCAPITAL PRÓPRIO

Capital social 150.000 150.000
Acções próprias 0 -15.756
Prémios de emissão de acções 3.091 14.964
Reservas e Resultados transitados 4.074 -58.106
Resultado líquido do exercício -10.362 -53.428

146.802 37.674
Interesses minoritários 1.318 7.641

Total do capital próprioTotal do capital próprioTotal do capital próprioTotal do capital próprio 148.120148.120148.120148.120 45.31545.31545.31545.315

PASSIVOPASSIVOPASSIVOPASSIVO

Passivo não correntePassivo não correntePassivo não correntePassivo não corrente
Empréstimos 80.292 263.202
Financiamentos associados a activos financeiros 133.040 140.000
Passivos por impostos diferidos 21.080 18.030
Benefícios concedidos a empregados 2.833 4.138
Provisões 776 1.106
Outros passivos não correntes 16.736 15.665

Total do passivo não correnteTotal do passivo não correnteTotal do passivo não correnteTotal do passivo não corrente 254.758254.758254.758254.758 442.142442.142442.142442.142

Passivo correntePassivo correntePassivo correntePassivo corrente
Empréstimos 326.525 172.801
Fornecedores 73.283 83.586
Outros passivos correntes 49.361 42.410

Total do passivo correnteTotal do passivo correnteTotal do passivo correnteTotal do passivo corrente 449.169449.169449.169449.169 298.797298.797298.797298.797

Passivos de operações descontinuadas 3.602 -

Total do capital próprio e passivoTotal do capital próprio e passivoTotal do capital próprio e passivoTotal do capital próprio e passivo 855.649855.649855.649855.649 786.255786.255786.255786.255



GRUPO inapa

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS NO EXERCÍCIO FINDO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2007DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS NO EXERCÍCIO FINDO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2007DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS NO EXERCÍCIO FINDO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2007DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS NO EXERCÍCIO FINDO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2007
(Montantes expressos em milhares de Euros)

(Método da consolidação integral)

31 DE DEZEMBRO DE 200731 DE DEZEMBRO DE 200731 DE DEZEMBRO DE 200731 DE DEZEMBRO DE 2007 31 DE DEZEMBRO DE 200631 DE DEZEMBRO DE 200631 DE DEZEMBRO DE 200631 DE DEZEMBRO DE 2006

ToneladasToneladasToneladasToneladas 1.027.3941.027.3941.027.3941.027.394 1.075.4681.075.4681.075.4681.075.468

Vendas e Prestação de serviços 1.057.213 1.077.161

Outros rendimentos 33.549 32.788

Total de RendimentosTotal de RendimentosTotal de RendimentosTotal de Rendimentos 1.090.7621.090.7621.090.7621.090.762 1.109.9491.109.9491.109.9491.109.949

Custo das vendas -884.583 -904.513

Alteração nos inventários 0 0

Custos com pessoal -81.094 -88.755

Outros custos -89.536 -96.660

35.54935.54935.54935.549 20.02220.02220.02220.022

Depreciações e amortizações -6.396 -6.820

Imparidade de activos não correntes 0 -42.586

Ganhos / (Perdas) em associadas -9 53

Função financeira -35.382 -23.967

Resultados antes de impostos e de operações descontinuadasResultados antes de impostos e de operações descontinuadasResultados antes de impostos e de operações descontinuadasResultados antes de impostos e de operações descontinuadas -6.238-6.238-6.238-6.238 -53.299-53.299-53.299-53.299

Imposto sobre o rendimento 328328328328 237237237237

Resultado líquido do exercício antes de operações descontinuadasResultado líquido do exercício antes de operações descontinuadasResultado líquido do exercício antes de operações descontinuadasResultado líquido do exercício antes de operações descontinuadas -5.910-5.910-5.910-5.910 -53.062-53.062-53.062-53.062

Resultado do exercício das operações descontinuadas -4.346 0

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIORESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIORESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIORESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -10.256-10.256-10.256-10.256 -53.062-53.062-53.062-53.062

Atribuível a :Atribuível a :Atribuível a :Atribuível a :
Detentores do capital da empresa-mãe -10.362 -53.428
Interesses minoritários 107 366


