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NOTA PRÉVIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Inapa foi nesta data informado da impossibilidade do Senhor Eng.º
Álvaro Pinto Correia continuar a exercer, por razões de saúde, as funções de Presidente deste órgão.
Ao mesmo tempo que lamenta a situação, o Conselho de Administração vem agradecer ao Senhor
Eng.º Álvaro Pinto Correia, em nome de todos os colaboradores do Grupo Inapa, o seu inestimável
contributo para o desenvolvimento da Inapa durante os oito anos em que exerceu o cargo de
Presidente do Conselho de Administração.
Ao longo deste período tivemos o prazer de apreciar a sua nobreza de carácter, profissionalismo,
independência e competência exemplares, desfrutando da amizade com que nos honrou.
Fazemos votos de restabelecimento da sua saúde.

Lisboa, 23 de Março de 2018
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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA

Em 2017 a Inapa alcançou um volume de negócios de 886 milhões de euros, um crescimento
de cerca de 36 milhões de euros face a 2016. Esta melhoria da atividade deu-se nas três áreas
estratégicas de negócio: distribuição de papel, embalagem e comunicação visual.
No sector da distribuição de papel a Inapa aumentou a sua faturação em 33 milhões de euros
tendo crescido em termos de volumes comercializados e ganho quota de mercado,
contrariando a quebra de mercado de cerca de 1,7% sentida nas geografias em que estamos
presentes.
Estes resultados comerciais na área do papel são já uma consequência da operação de
aquisição realizada em França no final de 2016. A Inapa irá ainda beneficiar nos próximos anos
das sinergias a alcançar em resultado da fusão das operações em França, assim como da
reorganização logística que está a ser implementada nas diversas empresas, com destaque,
pela sua dimensão, para a que está em curso no mercado Alemão.
No sector da embalagem alcançámos uma faturação de 71 milhões de euros, crescendo face
a 2016 ao mesmo tempo que implementámos ações importantes de reorganização da
atividade na Alemanha, França (com o processo de integração da Embaltec a decorrer de
forma muito positiva) e Portugal, onde procedemos à fusão das duas empresas anteriormente
existentes, dando origem à Inapa Packaging Portugal.
Na área de comunicação visual alcançámos um crescimento expressivo de faturação e
rentabilidade em simultâneo com investimentos realizados no alargamento de portfolio de
produtos e cobertura geográfica, que são a base para continuarmos com crescimentos
relevantes nos próximos anos.
Este aumento de faturação transversal a todas as áreas foi alcançado em simultâneo com um
aumento da margem bruta gerada quer em termos nominais quer em percentagem sobre as
vendas, refletindo o esforço constante de defesa de margem e de desenvolvimento dos
negócios de maior valor acrescentado.
A evolução verificada nas diferentes áreas de negócio demonstra o acerto das decisões
estratégicas tomadas em 2016, sendo certo que estamos ainda numa fase de restruturação
que nos permitirá melhorar ainda mais os nossos índices de eficiência. Na sequência destas
ações, em 2017 tivemos custos não recorrentes de 3,3 milhões de euros, que comparam com
proveitos não recorrentes de 4,9 milhões em 2016.
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O resultado líquido do exercício foi positivo em 0,2 milhões de euros. Se excluirmos o efeito
da operação de venda da Inapa Suíça e compra da Papyrus França das contas de 2016, o
resultado líquido apresenta uma melhoria de 5,4 milhões de euros.
A Inapa conta com uma equipa profissional motivada e entusiasmada, que constitui a base do
seu desenvolvimento futuro.
Aproveitamos para agradecer a cada um dos nossos colaboradores, clientes, fornecedores,
instituições financeiras e acionistas que contribuíram para este caminho de crescimento e
fortalecimento da Inapa.

Diogo Rezende, CEO
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2. DESTAQUES

Inapa fecha o ano com resultados positivos
Num ano marcado pela integração da operação da Papyrus France, o Grupo
cresceu o seu volume de negócios e melhorou a rentabilidade recorrente

Geração de resultados
•
•
•
•
•
•
•

Vendas consolidadas cresceram 4,2% para 885,7 milhões de euros, com as várias áreas
de negócio a terem uma contribuição positiva para o crescimento
Margem bruta melhorou 0,4 pontos percentuais atingindo os 161,7 milhões de euros, um
crescimento de 6,7%
Custos operacionais, como reflexo do alargamento da atividade, cresceram 7,1%
EBITDA recorrente de 22,6 milhões de euros, um crescimento de 2,8%, representando
2,6% das vendas
EBIT acumulado do ano de 13,7 milhões euros
Custos financeiros diminuíram 7,1%
Resultados líquidos de 0,2 milhões de euros

Estrutura financeira
•
•
•

Dívida líquida de 296,4 milhões de euros, 5,7 milhões de euros acima de 2016
Rácio de cobertura dos juros financeiros melhorou para 1,7x
Capitais circulantes tiveram um decréscimo de 7,0 milhões de euros face a dezembro de
2016

Comparação com 2016


Resultados líquidos em 2017, excluindo o efeito extraordinário resultante da compra da
Papyrus France e alienação da Inapa Suíça, melhoraram 5,4 milhões de euros
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2017

MILHÕES EUROS

Toneladas ('000)

2016

2015

2014

Var. 17/16

813

771

809

837

5,4%

Vendas

885,7

849,8

881,3

909,5

4,2%

Margem bruta

161,7

151,5

159,3

165,9

6,7%

Margem bruta (%)

18,3%

17,8%

18,1%

18,2%

Custos de exploração

136,6

127,5

133,4

137,6

7,1%

2,5

2,0

2,7

3,8

26,6%

Imparidade de activos correntes
Re-EBITDA
Re-EBITDA (%)
Custos/ (Receitas) não recorrentes
EBIT
EBIT (%)
Função financeira

22,6

22,0

23,2

24,5

2,6%

2,6%

2,6%

2,7%

3,3

-4,9

1,1

0,5

0,4 pp

2,8%
0,0 pp
-167,4%

13,7

21,3

17,0

18,3

1,5%

2,5%

1,9%

2,0%

13,2

14,2

15,3

15,9

-7,0%

-35,7%
-1,0 pp

Resultado antes de impostos

0,3

7,1

1,7

2,5

-96,4%

Imposto sobre o rendimento

0,0

-2,8

-2,2

-0,5

2,8

Resultado líquido

0,2

4,4

-0,4

2,1

-4,1

11,8%

10,7%

10,4%

10,4%

31/12/17

31/12/16

31/12/15

31/12/14

Var. 17/16

296,4

290,7

310,9

316,7

2,0%

ROCE (%)

Dívida líquida

1

Cobertura encargos financeiros
Capitais circulantes
1

1,7 x

1,5 x

1,5 x

1,5 x

119,6

126,6

137,9

147,3

Inclui financiamentos associados a titularização de créditos
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1,1 pp

0,2 x
-5,5%

3. FACTOS RELEVANTES
24/3/2017 Anúncio dos resultados anuais de 2016
06/4/2017 Publicação do Relatório e Contas de 2016
06/4/2017 Convocatória para a Assembleia Geral Ordinária
28/4/2017 Assembleia Geral Ordinária
22/09/2017 Resultados do primeiro semestre de 2016
12/10/2017 Conversão de valores mobiliários ao portador em nominativos

Factos subsequentes

23/3/2018 Termo de funções do Sr. Eng.º Álvaro Pinto Correia como administrador e Presidente do
Conselho de Administração por incapacidade superveniente.
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4. RELATÓRIO DE GESTÃO
4.1. Enquadramento de mercado
Enquadramento macroeconómico
A tendência de recuperação sustentada da economia mundial, que se manifestou desde meados de
2016, foi reafirmada durante o ano de 2017 ao longo do qual a maior parte das economias mundiais
conheceu, em simultâneo, o maior crescimento desde 2010. Entre as economias mais avançadas realce
para os EUA, o Japão e a Alemanha em que o crescimento do ano superou as previsões efetuadas no
início do 4º trimestre do ano o que significa que o 4º trimestre excedeu as expectativas. O mesmo se
verificou na generalidade das economias desenvolvidas e emergentes.
Neste enquadramento, o crescimento da economia mundial em 2017 é estimado em 3,7%, 0,1 pontos
percentuais acima das expectativas. Para 2018 a expectativa de crescimento mantém-se estimandose que possa atingir os 3,9%.
A economia da Zona Euro manteve um bom ritmo de crescimento com uma boa prestação do 4º
trimestre do ano a confirmar ser 2017 o melhor ano de crescimento dos últimos 10 anos, tendo
atingido os 2,4%. As expectativas são positivas para 2018 ano em que se prevê que o crescimento se
mantenha ao mesmo nível do de 2017.
Algumas breves referências à evolução das economias onde o Grupo Inapa está implantado:
• A economia alemã manteve um crescimento sólido, de 2,2% (o maior dos últimos 6 anos),
apoiado principalmente numa forte procura externa, com um aumento de 2,7%. Os indicadores
relativos aos consumos privado e público, ao investimento e ao saldo líquido da balança
comercial foram também positivos e, todos em conjunto, continuarão a sustentar as
expectativas de um crescimento de 2,4% para 2018.
• França fechou o ano de 2017 com um registo muito favorável traduzido num crescimento da sua
economia de 2,0% quando em 2016 tinha sido apenas de 1,1%. Este crescimento foi
fundamentalmente suportado pelo forte crescimento do investimento privado, tanto das
famílias (imobiliário) como das empresas que aproveitaram o regime fiscal de incentivo ao
investimento (regime de taxas de amortização mais favoráveis que vigorou mas que chegou ao
seu fim).
Para 2018 o crescimento estimado é de 2,0% com contributos positivos do consumo privado
(beneficiando da evolução favorável do emprego) da continuação do aumento do investimento
quer das famílias quer das empresas. As exportações deverão também aumentar num contexto
de evolução favorável da procura global.
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• Culminando 17 trimestres consecutivos de crescimento (desde 2013) a economia espanhola
cresceu 3,1% em 2017, apesar de se ter verificado alguma desaceleração no 4º trimestre. Este
crescimento foi principalmente suportado pela procura externa, que continuou a aumentar, mas
também pelo aumento da procura interna que beneficiou de um novo aumento do emprego. O
investimento teve também um contributo positivo impulsionado por uma maior confiança dos
agentes económicos. Para 2018 as expectativas são de alguma desaceleração mas, de qualquer
modo, de manutenção de um sólido crescimento, de 2,7%, ainda acima da média da zona euro.
• Em Portugal o crescimento da economia em 2017 atingiu os 2,7%, o maior crescimento
verificado nos últimos 17 anos. O turismo, com um crescimento de cerca de 20% e consequentes
impactos muito positivos na procura interna, teve um contributo muito importante neste
desempenho. Contributos igualmente positivos tiveram a evolução do emprego e da expansão
do crédito ao consumo e à habitação. O sentimento positivo prevalecente contribuiu também
para o aumento do investimento, nomeadamente no imobiliário. As previsões apontam para
um crescimento de 2,2% em 2018.
• A economia belga acelerou em 2017 para 1,7%, a taxa de crescimento mais elevada dos últimos
6 anos. Este crescimento foi suportado pelo aumento do consumo privado (consequência da
diminuição do desemprego) e de um ligeiro aumento do investimento. Estes fatores continuarão
a suportar o crescimento em 2018, para 1,8%, já que não se esperam alterações da política
económica que possam sugerir algum aumento da despesa pública.
• Na Turquia, o crescimento da economia terá ultrapassado os 6% em 2017. Este crescimento foi
motivado por um forte estímulo fiscal, com impactos muito positivos na procura interna, e de
uma recuperação das suas exportações. A redução dos estímulos fiscais irá condicionar o
crescimento em 2018 que deverá reduzir o seu ritmo para 3,9%.

Global
Zona Euro
Alemanha
França
Espanha
Portugal
Bélgica
Turquia

2015
3,4
1,8
1,7
1,3
3,2
1,6
1,5
4,0

2016
3,2
1,8
1,9
1,2
3,3
1,5
1,5
2,9

2017P
3,7
2,4
2,2
1,8
3,1
2,7
1,7
6,0

2018E
3,9
2,3
2,3
2,0
2,6
2,2
1,8
3,9

2019E
3,9
2,2
2,1
1,8
2,1
1,9
1,7
3,8

2015 - 2017P

2017 - 2019E

European Commission, SECO, OECD

No período de 2014 a 2016 o conjunto das economias onde o Grupo Inapa opera teve uma
evolução positiva. Para 2017 e 2018 estima-se que a generalidade dos países onde a Inapa
opera mantenham crescimentos positivos, acima dos verificados em 2016, exceto na
Alemanha) e em Espanha (mas com crescimentos ainda acima da média europeia).
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Enquadramento do Setor
O ano de 2017 registou, mais uma vez, uma descida no consumo de papel quando comparado com o
ano anterior. Com base nas estatísticas fornecidas pela Eurograph (European Association of Graphic
Paper Producers) a Europa Ocidental registou um decréscimo de 2,1% no consumo de papel para artes
gráficas de escrita e impressão. Os papéis revestidos (coated woodfree) registaram um decréscimo de
4,3%, enquanto os papéis não revestidos (uncoated woodfree) apresentaram uma variação negativa
de -0,1% relativamente ao período homólogo de 2016.
Nos principais mercados onde a Inapa está presente (Alemanha, França, Bélgica, Espanha e Portugal)
o total do volume de vendas de papel, de acordo com as estatísticas da Eurograph, caiu 1,7%, com a
maior parte dos países a apresentarem descidas face a 2016. A Alemanha registou um decréscimo de
1,7%, França 1,5% e Espanha 3,8%, enquanto Portugal teve um crescimento de 6,5%. Os dados
apresentados referem-se ao consumo de papéis revestidos e não revestidos – o que representa 8590% dos papéis comercializados – não incluindo as restantes subfamílias onde se incluem as
especialidades, cartolinas, autoadesivo, entre outras.
Relativamente ao Belux (Bélgica e Luxemburgo), onde a Inapa está representada principalmente no
segmento de papel de escritório, o mercado, neste segmento, cresceu 0,5%. No geral (agregado de
volumes de papéis revestidos e não revestidos) houve um decréscimo de 1,4%.
Em termos de consumo por tipo de produto registou-se, nos principais mercados do Grupo Inapa, um
decréscimo de 1,7%, sendo de 4,6% nos papéis revestidos e um aumento de 1,1% nos papéis não
revestidos, destacando-se um aumento de 0,8% no papel de escritório.
No que diz respeito à produção de papel, a sobre capacidade de 2016 de cerca de 1 milhão de
toneladas não exerceu qualquer pressão no mercado europeu durante o ano de 2017, devido ao
aumento acentuado de atividade fora da europa, de todos os produtores europeus. Esta atividade foi
estimulada por uma menor produção dos fabricantes asiáticos e também por um rácio favorável no
câmbio USD vs EUR.
Na distribuição manteve-se a sobre-capacidade instalada já assinalada em 2016. Não se registaram
consolidações ou aquisições significativas.
No cômputo geral, no mercado de papel e cartão, as estatísticas da CEPI (Confederation of European
Paper Industries) mostram que a produção cresceu 1,5%, sendo este o nível mais alto registado desde
2010. O comportamento no setor de papel gráfico foi no entanto divergente do registado no cartão.
Assim enquanto o papel gráfico se encontra numa fase de declínio, o setor do cartão apresenta uma
forte dinâmica de crescimento. O consumo aparente de papel e cartão nos países da CEPI aumentou
cerca de 0,5%, com um decréscimo nos papéis gráficos e um crescimento na área do cartão.
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4.2. Performance Consolidada
Em 2017 as vendas consolidadas do Grupo Inapa atingiram os 885,7 milhões de euros, 36 milhões de
euros acima do período homólogo de 2016, tendo-se verificado um crescimento de faturação nas três
áreas de negócio.
O negócio do papel registou um crescimento de 5,4% em volume, em grande medida determinado
pelo reforço da nossa posição no mercado francês. Este aumento de atividade resultou num ganho de
quota nos mercados onde estamos presentes uma vez que o consumo total de papel gráfico e de
escrita e impressão registou uma evolução negativa face ao ano anterior nestes mercados.
Os negócios complementares de embalagem e comunicação visual registaram um crescimento
orgânico de faturação de 3,5% fruto das iniciativas tomadas nos diferentes mercados onde atuamos e
do alargamento da nossa oferta de produtos.
A margem bruta situou-se nos 18,3%, 0,5 pp acima do período homólogo, não obstante a forte pressão
que se verificou por via do aumento de preços dos produtores. 2017 foi mais uma vez um ano de
equilíbrios na relação com os fornecedores e clientes, sempre com o foco na sustentabilidade da nossa
estrutura de exploração operacional. Esta melhoria de margem foi alcançada trabalhando o mix de
produtos, com maior peso dos produtos de alto valor acrescentado e baseado no princípio de proteção
da margem bruta global do Grupo Inapa.
Os custos de exploração registaram um aumento de 9 milhões de euros (+7%) face ao ano anterior,
decorrente da incorporação da empresa Papyrus France no perímetro Inapa, representando 15,4% das
vendas comparativamente com 15,0% em 2016. Se expurgarmos os impactos da mais-valia da
operação de compra da Papyrus e venda da Inapa Suíça das contas de 2016 este rácio mostra uma
melhoria da eficiência face ao ano anterior. A fusão das sociedades em França foi realizada a 30 de
Junho (tendo decorrido somente 6 meses após a aquisição) pelo que os ganhos de eficiência ao nível
da rede de logística e distribuição e da otimização de recursos foram ainda relativamente pequenos
face ao seu potencial a médio prazo.
A Inapa mantem a gestão do risco de crédito da sua carteira de clientes através de um seguro que
abrange todo o universo de empresas do Grupo. Adicionalmente as suas equipas trabalham numa base
corrente na monitorização dos riscos seguindo estritos procedimentos internos de controlo,
conseguindo assim alcançar um rácio de imparidade de ativos correntes sobre vendas de 0,3% (+0,1
pp ou 0,5 milhões de euros face ao período homólogo do ano anterior).
Em resultado do crescimento das vendas e melhoria da margem, o EBITDA recorrente situou-se nos
22,6 milhões de euros, 0,6 milhões de euros acima do período homólogo de 2016.
Os custos não recorrentes totalizam 3,3 milhões de euros e são inerentes essencialmente às
reestruturações levadas a cabo em França devido ao processo de integração da ex-Papyrus e na
Alemanha, incidindo sobretudo nas áreas logística e comercial.
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Durante o ano foram reforçadas as equipas das áreas de negócio da embalagem e viscom, por forma
a termos condições de crescimento acelerado nestes sectores de atividade.
Os resultados operacionais (EBIT) situaram-se em 13,7 milhões de euros (1,5% das vendas).
Os custos financeiros líquidos diminuíram 7% (-1,0 milhão de euros) para 13,2 milhões de euros face
ao período homólogo do ano anterior. Esta progressão deve-se essencialmente à diminuição do
impacto das diferenças cambiais.
Os resultados consolidados antes de impostos foram de 0,3 milhões de euros. O Imposto sobre o
rendimento foi de 46 mil euros, dos quais cerca de 2,5 milhões são relativos a impostos correntes e
2,5 milhões de euros relativos a impostos diferidos, relacionados na sua maioria com a integração da
empresa Papyrus France.
Os resultados líquidos de 2017 foram positivos em 0,2 milhões de euros, que comparam com 4,4
milhões nas contas reexpressas de 2016. Se excluirmos a mais-valia líquida da operação de compra da
Papyrus France e venda da Inapa Suíça das contas de 2016, que teve um impacto agregado de 9,5
milhões de euros, os resultados líquidos em 2017 aumentaram em 5,4 milhões de euros.
O capital circulante reduziu-se em 7 milhões de euros (-5,5%) face a 2016 situando-se em 119,6
milhões de euros. O Grupo continua focado na redução do investimento em capital circulante, sendo
que em 2017 as existências e o saldo de clientes diminuíram no seu conjunto cerca de 14 milhões de
euros, tendo a conta de fornecedores diminuído 7 milhões de euros.
A dívida líquida consolidada a 31 de Dezembro de 2017 foi de 296,4 milhões de euros, registando um
aumento de 5,7 milhões de euros face ao ano anterior, fruto do crescimento da atividade e dos
encargos relacionados com as reestruturações, dos investimentos na expansão de um dos armazéns
na Alemanha e em tecnologias de informação (hardware e software), compensados parcialmente pela
gestão rigorosa do fundo de maneio e aplicação do cash-flow libertado pela atividade. No final de 2017
a dívida corrente representava 22% da dívida bruta total, uma diminuição de 6 pontos percentuais face
ao período homólogo.

4.3. Desempenho por área de negócio
A indústria global de papel e derivados tem sofrido fortes transformações ao longo dos últimos anos.
Nos mercados mais tradicionais da América do Norte e da Europa Ocidental têm-se verificado quedas
generalizadas do consumo de papel (embora com algumas excepções referentes a papéis especiais)
mas crescimento nos sectores de embalagem e comunicação visual, que atenuaram ou contrariaram
a quebra do consumo de fibra vegetal para produção de papel.
O sector da distribuição de papel continua a ser o mais relevante e desafiante para o Grupo Inapa, quer
pelo seu peso no total do volume de negócios quer pelas dinâmicas de mercado a que está sujeito.
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Pretendemos desenvolver esta área apostando na venda de produtos de maior valor acrescentado e
procurando manter posições de liderança nos mercados Europeus em volumes e eficiência.
Relativamente a este último ponto, cumpre-nos referir que se confirma que a aquisição da Papyrus
France no final de 2016, nos permitiu passar para uma posição de liderança no mercado francês e
identificar diversas oportunidades de otimização operacional.
As vendas totais dos negócios complementares de embalagem, comunicação visual e consumíveis de
escritório mantiveram uma contribuição muito positiva para o desenvolvimento do Grupo Inapa. No
seu global estas áreas cresceram consistentemente, tendo representado neste período cerca de 20%
do EBIT total do Grupo.
A área da embalagem manteve a tendência de crescimento que se tem vindo a verificar nos últimos
anos, suportada na cada vez maior utilização das embalagens quer de cartão, impulsionado pelo ecommerce, quer em plástico nas suas utilizações para o setor do vinho ou indústria agroalimentar.
A área de comunicação visual continuou a apresentar uma progressão muito positiva por via de uma
maior penetração no mercado suportada num alargamento do portfolio de produtos e numa maior
cobertura geográfica.

Em 2017 o negócio das empresas de papel do Grupo Inapa representou 785,4 milhões de euros de
vendas, um aumento de 32,5 milhões de euros face ao período homólogo de 2016.
Continuámos a assistir a uma erosão da procura de papel na Europa em 2017, com uma queda de
volume de 2,1% na Europa Ocidental e de 1,7% nos países Europeus onde a Inapa atua. Continua a
verificar-se uma forte concorrência entre os diferentes players do mercado, embora com
comportamentos diferentes consoante as geografias. Apesar deste enquadramento a Inapa conseguiu
crescer cerca de 5,4% em termos de volume tendo aumentado a sua quota de mercado nos mercados
Europeus onde atua em cerca de 1,8pp. A evolução da quota de mercado não foi homogénea em todas
as geografias pois em alguns países fomos penalizados por problemas sentidos a nível industrial por
um dos nossos principais fornecedores bem como por restruturação e redução de portfolio de
produtos de outro fornecedor. No conjunto é de destacar a contribuição do mercado francês para o
reforço da posição da Inapa, confirmando o acerto da operação de aquisição realizada no final de 2016.
Em 2017 e em termos globais, o preço médio de venda registou um decréscimo marginal
comparativamente com o do período homólogo de 2016. Este desenvolvimento foi fruto da dinâmica
de queda de preços ao longo do ano anterior que levou a que em termos comparativos no primeiro
semestre de 2017 os preços médios tenham ficado abaixo de igual período de 2016. No segundo
semestre de 2017 já se verificou um aumento de cerca de 2% face ao preço médio da segunda metade
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do ano de 2016. A tendência de aumento de preços do papel esteve alicerçada no aumento dos preços
por parte dos produtores, por sua vez em grande medida determinado pelo aumento dos preços da
pasta de papel.
A margem bruta total gerada pelo negócio do papel acompanhou o crescimento da atividade, tendo
aumentado marginalmente em termos de percentagem sobre vendas comparativamente com o
período homólogo de 2016. Este resultado é fruto da estratégia de melhoria do mix de vendas com a
reorganização das áreas comerciais e do portfolio de produtos numa ótica de melhor servir as
necessidades dos nossos clientes.
Apesar do aumento de atividade fruto da operação de aquisição realizada em dezembro de 2016, o
conjunto dos custos administrativos e de pessoal manteve a tendência de decréscimo que tem vindo
a ser conseguida nos últimos anos, refletindo uma gestão rigorosa do custo das operações.
Os resultados operacionais (EBIT) do negócio do papel ascenderam a 15,6 milhões de euros tendo
representado 2,0% das vendas.
Em síntese, verifica-se que o negócio do papel teve um desempenho positivo decorrente do
incremento da atividade, apesar de estarmos ainda numa fase inicial do processo de criação de valor
decorrente da fusão das operações no mercado francês.

VENDAS (Milhões de euros)
785,1

752,9

785,4

2015

2016

2017

EBIT (Milhões de euros)
16,9

2015

14,8

15,6

2016

2017

Em 2017 o negócio das empresas de embalagem do Grupo Inapa representou 67,7 milhões de euros
de vendas, 1,0 milhão de euros acima do volume de 2016.
O crescimento de atividade no sector da embalagem foi acompanhado por significativa reorganização
nos vários mercados onde atuamos e que serão a base para um saudável crescimento futuro.
De destacar a plena integração da Embaltec, adquirida no final do ano de 2016, que nos permite contar
agora com uma maior cobertura territorial e de portfolio de produtos no importante mercado francês.
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Na Alemanha foi feito um forte investimento na reorganização das operações e no alargamento de
produtos que trarão já efeitos positivos em 2018.
Em Portugal procedemos à fusão da Tradembal e da Da Hora numa só empresa com uma nova
designação de Inapa Packaging Portugal. Este processo incluiu a relocalização e concentração de
algumas atividades, com impactos positivos a nível de vendas e poupança de custos de estrutura, já
verificados no segundo semestre.
Os resultados operacionais na área da embalagem foram de 2,1 milhões de euros, fixando-se em 3,0%
das vendas. 2017 foi um ano de transição, com fortes investimentos de reorganização operacional bem
como de capacidade de desenvolvimento de soluções individualizadas de embalagem, cujos frutos
serão já visíveis em 2018.
O Resultado antes de impostos da área da Embalagem foi de 1,3 milhões de euros.

VENDAS (Milhões de euros)
64,1

66,7

67,7

EBIT (Milhões de euros)
2,9
2,3

2015

2016

2017

2015

2016

2,1

2017

Em 2017 o negócio das empresas de comunicação visual do Grupo Inapa registou um volume de
faturação de 32,6 milhões de euros, um crescimento de cerca de 8% face a 2016.
Este crescimento face a 2016 verificou-se nos vários segmentos, nomeadamente nas vendas de
hardware e media e nas diversas geografias. Ficou no entanto aquém do potencial identificado,
devido às dificuldades sentidas no recrutamento de quadros com experiência, sobretudo na
Alemanha. O crescimento orgânico ficou assim dependente da nossa capacidade de formação
interna, levando mais tempo a alcançar as metas traçadas e que implicam um forte crescimento nos
próximos anos.
A nossa participação na FESPA, maior evento internacional para wide format printing, que se realizou
em Hamburgo no mês de Maio e na feira de comunicação visual que se realizou em Frankfurt no mês
de Novembro, ambas com uma grande afluência, foram um impulso importante para alargar a nossa
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carteira de clientes, bem como para fazer novos contactos com fornecedores reforçando assim o
nosso portfolio de produtos e representações exclusivas.
O incremento das vendas a par do esforço de proteção da margem comercial e da maior eficiência
operacional levaram a que os resultados operacionais aumentassem pelo terceiro ano consecutivo,
situando-se nos 0,6 milhões de euros. O rácio dos resultados operacionais sobre as vendas aumentou
+1,3 pontos percentuais comparativamente com o ano de 2016, apesar do investimento realizado a
nível de contratação de quadros.
Estamos claramente apostados em desenvolver a área de negócio de comunicação visual quer por
crescimento orgânico quer através de aquisições.

VENDAS (Milhões de euros)
32,1

30,2

EBIT (Milhões de euros)

32,6

0,6

0,2

0,1

2015

2016

2017

2015

2016

2017

4.4. Perspetiva futura
Para 2018 estima-se que se mantenha a recuperação económica na zona Euro, apoiada pelas
condições de financiamento favoráveis, com o inerente estímulo ao consumo público e privado, pela
melhoria do mercado de trabalho e pela prossecução da recuperação mundial. Na sequência da fraca
evolução registada nos últimos anos, considera-se que a inflação se manterá em níveis semelhantes
aos de 2017, não obstante o recente aumento dos preços do petróleo. A sustentabilidade da
recuperação e o potencial de crescimento da economia permanecem no entanto ligados a algumas
incertezas como o resultado das negociações relativas à aplicação do artigo 50º pelo Reino Unido ou
às tensões geopolíticas (Médio Oriente, Coreia) e à tendência de políticas mais protecionistas.
No mercado do papel assistimos nos últimos anos a uma queda estrutural de consumo nas economias
mais desenvolvidas, onde a generalização dos meios de comunicação digital conduziram a uma
desmaterialização e digitalização de documentos.
A evolução da procura de papel gráfico e de impressão continuará a ser influenciada pelo desempenho
das economias onde a Inapa opera, nomeadamente pelo quadro macroeconómico Europeu, a par dos
equilíbrios dentro do sector. O enquadramento de forte pressão que se faz sentir na indústria devido
aos elevados custos da matéria-prima, nomeadamente da pasta de papel, aliado a um aumento da
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procura global, poderá levar a que a vaga de aumentos de preços de venda a que já se assistiu no
último trimestre de 2017 se mantenha durante o ano de 2018, tanto para coated como para uncoated
e cut-size papers. Outros fatores que contribuem para esta tendência na Europa são a menor
concorrência dos produtores asiáticos, cuja procura nos seus mercados se mantém em alta e alguma
escassez de produto no mercado, nomeadamente de offset, que permite aos produtores manterem
taxas de ocupação das máquinas a cerca de 96%-98% com uma carteira confortável de encomendas.
Manter-se-á um foco permanente de manutenção da estabilidade da margem por via da gestão do
product-mix e de uma sólida política de preços, onde se estima um aumento na sequência dos
aumentos de preços que têm vindo a ser anunciados por parte dos fornecedores. Um dos fatores
relevantes para atingirmos uma melhor e mais sustentável performance financeira continuará a ser o
trabalho que temos vindo a desenvolver para construir uma estrutura flexível com custos operacionais
baixos. Durante o ano de 2018 vamos prosseguir com a implementação do novo modelo de gestão
logística e de distribuição iniciada em 2016 que nos deverá levar a maiores níveis de eficiência nos
nossos dois principais mercados.
No que se refere aos negócios complementares de embalagem e comunicação visual, a Inapa manterse-á focada no seu crescimento orgânico através de uma maior penetração nos mercados onde já
opera e na expansão para outros mercados, a par da contínua dinamização do cross-selling. No
mercado francês, e na sequência da aquisição da empresa Embaltec no final de 2016, iremos continuar
a desenvolver a atividade confirmando a nossa posição de liderança suportada no reforço do know
how adquirido e na qualidade do nosso serviço. A Inapa irá manter a sua estratégia de procura de
oportunidades de investimento que revelem perspetivas de crescimento, rentabilidade e criação de
valor, segundo os padrões que têm sido seguidos pelo Grupo nos últimos anos.
Em termos de balanço o Grupo irá manter-se focado na redução do seu rácio de endividamento por
via da otimização dos fundos afetos ao capital circulante (nas suas três dimensões) e da geração de
cash-flow decorrentes da atividade. Continuaremos a trabalhar com o objetivo de manter dois terços
da divida em médio e longo prazo.
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5. INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA

31 DEZEMBRO 2017

31 DEZEMBRO 2016
REEXPRESSO

Toneladas

812 989

771 193

Vendas e Prestação de serviços
Outros rendimentos

894 699
19 567

858 733
29 666

Total de Rendimentos

914 266

888 399

-731 881

-705 191

-77 355
-86 022

-75 795
-80 463

19 009

26 950

-5 548

-5 606

21

8

-13 225

-14 240

Resultados antes de impostos

256

7 113

Imposto sobre o rendimento

-46

-2 834

Resultado líquido do período

210

4 279

Atribuível a :
Detentores do capital da empresa-mãe
Interesses que não controlam

210
-

4 356
-77

0,0005
0,0005

0,0097
0,0097

Custo das vendas
Custos com pessoal
Outros custos

Depreciações e amortizações
Ganhos / (Perdas) em associadas
Função financeira

Resultado por ação de operações continuadas - euros
Básico
Diluído

A reexpressão das contas de 2016 resulta de reclassificações dos ganhos cambiais obtidos com a
transação ocorrida em dezembro de 2016 (compra da Papyrus França e venda da Inapa Suíça) da
conta de resultados transitados para resultado líquido, via a rúbrica Outros Rendimentos. Esta
reexpressão não teve impacto no total apurado dos Capitais Próprios em 2016.
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BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Montantes expressos em milhares de Euros)
31 DEZEMBRO 2017

31 DEZEMBRO 2016
REEXPRESSO

Ativo
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Goodwill
Outros ativos intangíveis
Partes de capital em empresas associadas
Ativos financeiros disponíveis para venda
Outros ativos não correntes
Ativos por impostos diferidos

70 714
1 318
188 481
118 728
1 097
16
10 545
21 778

77 600
188 602
118 712
1 126
22
7 694
21 475

Total do Ativo não corrente

412 678

415 231

Ativo corrente
Inventários
Clientes
Impostos a recuperar
Outros ativos correntes
Caixa e equivalentes de caixa

65 128
126 848
5 982
40 771
19 302

66 792
139 155
5 638
31 463
22 259

Total do ativo corrente

258 032

265 307

Total do ativo

670 710

680 538

Interesses que não controlam

180 135
450
26 313
-21 532
210
185 576
-

180 135
450
28 270
-25 888
4 356
187 323
-120

Total do capital próprio

185 576

187 203

Passivo não corrente
Empréstimos
Financiamentos associados a ativos financeiros
Passivos por impostos diferidos
Provisões
Benefícios concedidos a empregados
Outros passivos não correntes

201 798
43 952
46 661
489
6 731
3 628

181 629
43 953
48 715
2 060
5 567
4 872

Total do passivo não corrente

303 260

286 795

Passivo corrente
Empréstimos
Fornecedores
Impostos a pagar
Outros passivos correntes

69 979
72 424
13 178
26 293

87 381
79 394
12 139
27 624

Total do passivo corrente

181 874

206 538

Total do capital próprio e passivo

670 710

680 538

CAPITAL PRÓPRIO
Capital social
Prémios de emissão de ações
Reservas
Resultados transitados
Resultado líquido do período

PASSIVO
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6. INFORMAÇÃO ADICIONAL
ADVERTÊNCIA

O documento contém informações e indicações futuras, baseadas na expectativa atual ou opiniões da
gestão, que consideramos razoáveis. Os dados históricos não devem ser consideradas como indicações
futuras e estão sujeitas a conjunto de fatores e incertezas que poderão ter reflexos nos resultados
futuros.
Embora as indicações reflitam as expectativas atuais, os investidores e analistas e, em geral, todos os
utilizadores deste documento, são advertidos de que as indicações futuras estão sujeitas a variadas
incertezas e riscos, muitos dos quais são difíceis de antecipar. Todos são advertidos a não dar uma
importância inapropriada às informações e indicações futuras. Não assumimos nenhuma obrigação de
atualizar qualquer informação ou indicação futura.

Relatório disponível no site institucional da Inapa
www.inapa.pt

Relação com Investidores
Hugo Rua
hugo.rua@inapa.pt
Tel.: +351 213 823 007

A Inapa está admitida à negociação na
Euronext Stock Exchange.
Informação sobre a sociedade pode ser
consultada através dos símbolos:
 Ações ordinárias: INA
 Ações preferenciais: INAP
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