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1. RELATÓRIO DE GESTÃO
Introdução
O relatório de gestão relativo à actividade consolidada da ZON Multimédia – Serviços de
Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. (“ZON Multimédia”) faz ampla referência a
todos os aspectos relativos à evolução dos vários negócios desenvolvidos pelas diferentes
empresas do Grupo durante o exercício de 2008 e apresenta igualmente uma análise das
perspectivas futuras do Grupo e dos seus negócios, pelo que, sobre essas matérias, nos
permitimos remeter os Senhores Accionistas para a leitura do mesmo.
As demonstrações financeiras individuais foram preparadas de acordo com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal (“PGAAP”), ao invés das demonstrações
financeiras consolidadas que foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de
Relato Financeiro adoptadas pela União Europeia (“IFRS”), conforme normativo aplicável às
empresas cotadas em bolsas de valores da União Europeia.
Síntese da Actividade
A actividade da sociedade, em termos individuais, é sobretudo de gestão das suas
participações sociais nas empresas do Grupo ZON Multimédia.
Uma descrição pormenorizada da actividade do Grupo, bem como dos eventos ocorridos no
exercício, e acontecimentos recentes, encontra-se no Relatório e Contas Consolidado da
ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, SA.
Informações Legais
•

Não existem quaisquer dívidas em mora ao Estado Português e à Segurança Social;

•

Não foram celebrados negócios ou operações que sejam de considerar significativos
em termos económicos por quaisquer das partes envolvidas, entre a Sociedade e os
membros dos seus órgãos de administração e fiscalização.

Proposta de Aplicação de Resultados
Considerando que:
a)

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2008 apurou-se, como resultado líquido do
exercício, o montante de 46.749.903,73 Euros;

b)

De acordo com a lei e os Estatutos, 5% do resultado líquido do exercício destina-se ao
reforço da reserva legal, até que esta represente pelo menos 20% do capital social.
Dado que a Sociedade já ultrapassa actualmente esse limite, não se afigura necessário
proceder a nenhum reforço da reserva legal.

Propõe-se que seja deliberado:
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1. Atenta a actual situação financeira e patrimonial da ZON Multimédia – Serviços de
Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. que, a totalidade do resultado líquido, no
montante de 46.749.903,73 Euros, seja pago aos accionistas, acrescido de 2.705.588,75
Euros de resultados transitados, o que representa um pagamento global a título de
dividendos ordinários para o exercício de 2008 de 49.455.492,48 Euros (correspondendo
a 0,16 Euros por acção, relativamente ao número total de acções emitidas);
2. Que, não sendo possível determinar com exactidão o número de acções próprias que
estarão em carteira à data do pagamento acima referido sem limitar a capacidade de
intervenção da Sociedade, designadamente no acréscimo de liquidez dos seus títulos, a
verba global de 49.455.492,48 Euros prevista no parágrafo anterior calculada na base de
um montante unitário por acção emitida (no caso, 0,16 Euros por acção) seja objecto de
distribuição de dividendos da seguinte forma:
a)

A cada acção emitida seja pago o montante unitário de 0,16 Euros que presidiu à
elaboração da proposta;

b)

Não seja pago, sendo transferido para resultados transitados, o quantitativo
unitário correspondente às acções que, no primeiro dia do período de pagamento
acima referido, pertencerem à própria Sociedade.

Lisboa, 2 de Abril de 2009

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
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2. PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DOS
ÓRGÃOS SOCIAIS NO CAPITAL DA
SOCIEDADE
Nos termos e para os efeitos do artigo 447.º do Código das Sociedades Comerciais e do n.º
7 do artigo 14.º do Regulamento 5/2008 da CMVM, e de acordo com informação
disponibilizada à Sociedade pelos próprios, presta-se a seguinte informação quanto às
participações financeiras detidas pelos membros do Conselho de Administração (incluindo os
membros da Comissão de Auditoria) e pelo Revisor Oficial de Contas da ZON Multimédia, à
data de 31 de Dezembro de 2008:
Nome
Daniel Proença de Carvalho
Cônjuge

Cargo

Saldo 31/12/2007

Presidente do Conselho de Administração

0
28

Presidente da Comissão Executiva

200,000

José Pedro Faria Pereira da Costa

Vogal Executivo

1,000

Luís Miguel Gonçalves Lopes

Vogal Executivo

1,250

Vogal Executivo
Vogal Não Executivo
Vogal Não Executivo

Rodrigo Jorge de Araújo Costa

Duarte Maria de Almeida e Vasconcelos Calheiros
Fernando Fortuny Martorell
(1)
António Domingues
Grupo BPI
(2)
Luís João Bordallo da Silva
Grupo Cinveste
László Istvan Hubay Cebrian
Norberto Emílio Sequeira da Rosa (3)
Grupo CGD
Jorge Telmo Maria Freire Cardoso (4)
Caixa Banco de Investimento
(5)
Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira
Controlinveste Comunicações, SGPS, SA
Controlinveste Comunicações (II), SGPS, SA
Gripcom, SGPS, SA.
João Manuel Matos Borges de Oliveira (6)
Grupo COFINA
Vítor Fernando da Conceição Gonçalves
Nuno João Francisco Soares de Oliveira Silvério Marques
Paulo Cardoso Correia da Mota Pinto
José Vieira dos Reis
Fernando Marques Oliveira
Adriano José de Seabra Duarte Neves
Paulo Manuel Moura Ribeiro
Gonçalo João Figueira Morais Soares

Presidente da Comissão de Auditoria
Vogal da Comissão de Auditoria
Vogal da Comissão de Auditoria
Revisor Oficial de Contas
Suplente Revisor Oficial de Contas
Dirigente nos termos do artigo 248º-B CVM
Dirigente nos termos do artigo 248º-B CVM
Dirigente nos termos do artigo 248º-B CVM

5
0
0
24,016,803
0
18,750,000
0
0
44,440,628
0
0
0
3,446,300
4,519,680
6,732,846
0
12,029,233
0
0
0
207
127
21
88
0

André Nuno Malheiro dos Santos Almeida

Dirigente nos termos do artigo 248º-B CVM

50

Tomás Maria de Morais Sarmento Pinto Gonçalves

Dirigente nos termos do artigo 248º-B CVM

1,691

José Antunes João

Dirigente nos termos do artigo 248º-B CVM

15,000

Vogal Não Executivo
Vogal Não Executivo
Vogal Não Executivo
Vogal Não Executivo
Vogal Não Executivo

Vogal Não Executivo

Aquisições
2,000
2,000
9,000
5,000
1,000
1,000
6,500
1,000
100,000
50,000
500
1,500
2,000
2,000
1,000
1,750
2,000
2,000
5,162,806
2,051,393
19,308,986
10,681,403
256,858
9,097,269
2,000
2,000
2,000
3,000
2,500
3,500

Transacções 2008
Alienações Preço Unitário
7.61 €
7.63 €
7.64 €
7.66 €
7.67 €
7.68 €
7.69 €
7.70 €
6.18 €
5.30 €
7.68 €
6.00 €
4.80 €
4.85 €
5.94 €
5.51 €
4.82 €
5.56 €
1,986,149
2,918,431
8,782,556
789,268
5,936,502
207
8.35 €
127
4.74 €
4.68 €
4,050
5.95 €
6.46 €
6.38 €
5.65 €
4.80 €

Saldo 31/12/2008
Data
04-03-2008
04-03-2008
04-03-2008
04-03-2008
04-03-2008
04-03-2008
04-03-2008
04-03-2008
25-06-2008
30-06-2008
03-03-2008
26-06-2008
01-07-2008
01-07-2008
26-06-2008
30-06-2008
01-07-2008
27-06-2008
23-04-2008
11-07-2008
03-07-2008
04-07-2008
11-08-2008
16-06-2008
20-06-2008
27-06-2008
01-07-2008

0
28

377,500

7,000

6,000
2,005
0
0
27,193,460
0
17,882,962
0
0
54,967,058
0
9,892,135
0
3,446,300
4,519,680
6,989,704
0
15,190,000
0
0
0
0
0
21
88
0
0
1,691
26,000

(1) António Domingues é administrador de sociedades pertencentes ao Grupo BPI que, em 31 de Dezembro de 2008, possuía, 27.193.460 acções da ZON Multimédia.
(2) Luís João Bordallo da Silva é administrador e gerente de sociedades do Grupo Cinveste que, em 31 de Dezembro de 2008 possuíam 17.882.962 acções da ZON Multimédia.
(3) Norberto Emílio Sequeira da Rosa desempenha o cargo de Vogal do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, SA, a qual, à data de 31 de Dezembro de 2008, era detentora, directa e indirectamente, de 54.967.058 acções da ZON Multimédia.
(4) Jorge Telmo Maria Freire Cardoso desempenha o cargo de Vogal do Conselho de Administração do Caixa Banco de Investimento, SA, a qual, à data de 31 de Dezembro de 2008, era detentora, directa e indirectamente, de 9.892.135 acções da ZON Multimédia.
(5) Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira controla indirectamente o capital social da Controlinveste Comunicações, SGPS, S.A., na qual exerce funções de Presidente do Conselho de Administração e que era detentora, à data de 31 Dezembro de 2008, de um lote de 3.446.300 acções da ZON Multimédia. Joaquim Francisco Alves
Ferreira de Oliveira controla indirectamente o capital social da Controlinveste Comunicações (II), SGPS, S.A., na qual exerce funções de Presidente do Conselho de Administração e que era detentora à data de 31 Dezembro de 2008, de um lote de 4.519.680 acções da ZON Multimédia. Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira controla o
capital social da Gripcom - SGPS, S.A., na qual exerce funções de Presidente do Conselho de Administração e que era detentora à data de 31 Dezembro de 2008, de um lote de 6.989.704 acções da ZON Multimédia.
(6) João Manuel Matos Borges de Oliveira é administrador de sociedades do Grupo Cofina, que detinha à data de 31 de Dezembro de 2008, 15.190.000 acções da ZON Multimédia.
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3. TITULARES DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS QUALIFICADAS
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento nº 5/2008 da CMVM, prestase a seguinte informação quanto às participações qualificadas detidas por terceiros no capital
social da ZON Multimédia que haviam sido comunicadas à Sociedade até à data do presente
relatório.
Tendo por referência as comunicações efectuadas à Sociedade até 31 de Dezembro de
2008, a estrutura de Participações Sociais Qualificadas da ZON Multimédia calculadas nos
termos do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM é a seguinte:

Accionistas

Número de Acções % Direitos de Voto

Caixa Geral de Depósitos, SA
Banco BPI, SA
Cinveste, SGPS, SA

46,643,068
23,929,242
17,882,962

15.09%
7.74%
5.79%

Telefónica, SA
Espírito Santo Irmãos, SGPS, SA (1)
Cofina, SGPS, SA

16,879,406
15,455,000
15,190,000

5.46%
5.00%
4.91%

Fundação José Berardo (2)
Banco Espírito Santo, SA
Joaquim Alves Ferreira de Oliveira (3)
Ongoing Strategy Investments, SGPS, SA (4)
Grupo Visabeira, SGPS, SA (5)

13,408,982
12,287,265
11,458,280
9,762,452

4.34%
3.98%
3.71%
3.16%

6,641,930
6,488,219
6,182,000
5,886,508

2.15%
2.10%
2.00%
1.90%

ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, SA
SGC, SGPS, SA (6)
BES Vida - Companhia de Seguros, S. A.
Metalgest - Sociedade de Gestão, SGPS, SA (2)
Total Identificado

3,985,488

1.29%

212,080,802

68.62%

(1) Os direito s de vo to co rrespo ndentes à Espírito Santo Irmão s, SGP S, SA são imputáveis à Espírito Santo Industrial, SA , à Espírito
Santo Reso urces Limited, e à Espírito Santo Internacio nal, SA , so ciedades que do minam por essa o rdem a Espírito Santo Irmão s.
(2) A posição da Fundação Jo sé B erardo é recipro camente imputada à M etalgest - So ciedade de Gestão , SGP S, SA .
(3) São imputado s 3,71% do s direitos de vo to a Jo aquim Francisco A lves Ferreira de Oliveira, uma vez que co ntro la a GRIP COM ,
SGP S, SA , e a e a Co ntro linveste Co municaçõ es (II), SGP S, SA , que detém respectivamente 2.24% e 1,46% do capital so cial da ZON
M ultimédia.
(4) A Ongo ing é detida a 99,99% pela Srª D. Isabel M aria A lves Ro cha do s Santo s, sendo -lhe assim imputáveis o s seus direitos de vo to .
(5) A Visabeira Investimento s Financeiro s, SGP S, SA , é detentora de 0,99% do capital so cial e direito s de vo to da ZON M ultimédia,
sendo 1,16% directamente detido s pelo Grupo Visabeira, SGP S, SA . A Visabeira Investimento s Financeiro s, SGP S, SA , é detida em 100%
pela Visabeira Estudo s e Investimento s, SA , a qual é detida em 100% pelaVisabeira Serviço s, SGP S, SA , que po r sua vez é detida pelo
Grupo Visabeira, SGP S, SA . Este último é detido em 74,0104% pelo Engº Fernando Campo s Nunes.
(6) A participação da SGC, SGP S, SA é imputável ao seu accio nista maio ritário , Dr. Jo ão P ereira Co utinho .

No quadro seguinte apresenta-se a participação da Caixa Geral de Depósitos, SA, calculada
nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários.

Entidades

Caixa Geral de Depósitos, SA
Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, SA
Fundo de Pensões da Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, SA
Via Directa - Companhia de Seguros, SA
Cares - Companhia de Seguros, SA
Império Bonança - Companhia de Seguros, SA
Multicare - Seguros de Saúde, SA
Caixa - Banco de Investimento, SA
CGD Pensões - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA
Total

ZON MULTIMÉDIA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SGPS, SA

Número de Acções % Direitos de Voto
41,278,362
2,436,517
18,535
5,282
10,840
76,317
4,914
2,532,285
280,016
46,643,068

13.35%
0.79%
0.01%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
0.82%
0.09%
15.09%
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No quadro seguinte apresenta-se a participação do BPI calculada nos termos do n.º 1 do
artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários.

Entidades

Banco BPI, SA
Banco Português de Investimento, SA
Fundo de Pensões do Banco BPI
BPI Vida - Companhia de Seguros de Vida, SA
Total

Número de Acções % Direitos de Voto
52,766
167,403
23,287,499
421,574
23,929,242

0.02%
0.05%
7.53%
0.14%
7.74%

No quadro seguinte apresenta-se a participação da Telefónica, SA, calculada nos termos do
n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários.

Entidades

Telefónica, SA
Telesp, SA
Aliança Atlântica Holding BV
Total

Número de Acções % Direitos de Voto
14,838,497
1,196,395
844,514
16,879,406

4.80%
0.39%
0.27%
5.46%

A participação, directa e através do seu Fundo de Pensões, do BES ascende a 3,98%, num
total de 12.287.265 acções, conforme o quadro abaixo, elaborado nos termos do n.º 1 do
artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários:

Entidades

Banco Espírito Santo, SA
Fundo de Pensões do BES
Total

Número de Acções % Direitos de Voto
3,569,971
8,717,294
12,287,265

1.15%
2.82%
3.98%

No quadro seguinte apresenta-se a participação de Joaquim Alves Ferreira de Oliveira,
calculada nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários.

Entidades

Controlinveste Comunicações (II), SGPS, SA
Gripcom, SGPS, SA
Total

Número de Acções % Direitos de Voto
4,519,680
6,938,600
11,458,280

1.46%
2.24%
3.71%

No quadro seguinte apresenta-se a participação da Ongoing Strategy Investments, SGPS,
SA, calculada nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários.

Entidades
Ongoing Strategy Investments, SGPS, SA

Insight Strategic Investments, SGPS, SA
Investoffice - Investimentos e Consultoria Financeira, SA
Administradores das Sociedades Supra Indicadas
Total
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Número de Acções % Direitos de Voto
3,979,513
5,688,106
87,258
7,575
9,762,452

1.29%
1.84%
0.03%
0.00%
3.16%
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No quadro seguinte apresenta-se a participação do Grupo Visabeira, SGPS, SA, calculada
nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários.

Entidades

Grupo Visabeira, SGPS, SA
Visabeira Investimentos Financeiros, SGPS, SA
Total

ZON MULTIMÉDIA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SGPS, SA

Número de Acções % Direitos de Voto
3,574,575
3,067,355
6,641,930

1.16%
0.99%
2.15%
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4. TRANSACÇÕES DE ACÇÕES PRÓPRIAS
No âmbito do seu Programa de Recompra de Acções Próprias, anunciado em 4 de Março de
2008, a ZON Multimédia detém directa ou indirectamente um total de 14 313 730 acções
próprias, que foram adquiridas desde essa data até final do ano:

•
•

Directamente detidas: 706.651 acções;
Ao abrigo de acordos de equity swaps celebrados com instituições financeiras:
13.607.079 acções.

O quadro seguinte resume as transacções realizadas durante o ano de 2008:
Saldo Inicial Aquisições
0
14,313,730

Alienações
0

Saldo Final Montante Global
14,313,730 89,633,623.00 €

ZON MULTIMÉDIA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SGPS, SA
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5. CONTAS INDIVIDUAIS
ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.
Balanços em 31 de Dezembro de 2008 e 2007
(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO
IMOBILIZADO
Imobilizações incorpóreas:
Propriedade industrial e outros direitos
Trespasses
Imobilizações em curso
Imobilizações corpóreas:
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso
Investimentos financeiros:
Partes de capital em empresas do grupo
Empréstimos a empresas do grupo
Partes de capital em empresas associadas
Partes de capital em outras empresas
Títulos e outras aplicações financeiras

Notas

2008
Amortizações
e ajustamentos

Activo
líquido

2007
Activo
líquido

10
9 e 10
10

76.810
94.970.651
347.452
95.394.913

(75.630)
(41.559.294)
(41.634.924)

1.180
53.411.357
347.452
53.759.989

24.864
57.771.468
288.896
58.085.228

10
10
10
10
10
10
10

253.332
119.260
1.341.549
7.965
1.942.879
341.023
75.269
4.081.277

(152.163)
(92.702)
(744.060)
(7.749)
(1.587.436)
(183.182)
(2.767.292)

101.169
26.558
597.489
216
355.443
157.841
75.269
1.313.985

126.600
24.973
370.954
1.919
759.109
167.451
1.451.006

310.502.794
204.766.587
40.436
30.869
22.524.883
537.865.569

(1)
(2)
(3)

310.502.794
204.766.587
40.435
30.867
22.524.883
537.865.566

302.719.719
82.616.587
505.747
30.867
22.524.883
408.397.803

10.982

358

7.907.489
297.072.514
275
102.984
4.266.853
1.281.132
310.631.247

11.943.870
39.856.690
57
73.684
2.526.003
209.737
54.610.041

10 e 16
10 e 16
10 e 16
10 e 16
10

CIRCULANTE
Existências:
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Dívidas de terceiros - Curto prazo:
Clientes, conta corrente
Accionistas e empresas do grupo
Empresas participadas e participantes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outros devedores

Activo
bruto

10.982

16
16
16
49
21, 23 e 50

7.907.489
297.072.514
275
102.984
4.266.853
1.326.009
310.676.124

-

(44.877)
(44.877)

Títulos negociáveis:
Outras aplicações de tesouraria
Depósitos bancários e caixa:
Depósitos bancários
Caixa
Acréscimos e diferimentos:
Acréscimos de proveitos
Custos diferidos
Activos por impostos diferidos
Total das amortizações
Total de ajustamentos
Total do activo

17 e 54

12.000.000

54
54

32.945.251
5.033

32.945.251
5.033

34.211.161
7.000

32.950.284

32.950.284

34.218.161

7.405.575
4.181.872
35.122.476
46.709.923

7.405.575
4.181.872
35.122.476
46.709.923

726.955
218.189
54.653.988
55.599.132

995.241.976

612.361.729

16 e 51
51
6

1.039.689.072

-

(44.402.216)
(44.880)
(44.447.096)

12.000.000

-

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2008.
O Técnico Oficial de Contas
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ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.
Balanços em 31 de Dezembro de 2008 e 2007
(Montantes expressos em Euros)
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital
Acções próprias - valor nominal
Acções próprias - descontos e prémios
Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas
Reserva legal
Reservas para acções próprias
Outras reservas
Resultados transitados
Resultado líquido do exercício
Total do capital próprio
PASSIVO
Provisões:
Provisões para impostos
Outras provisões
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:
Fornecedores de imobilizado, conta corrente
Outros empréstimos obtidos
Outros credores

Dívidas a terceiros - Curto prazo:
Accionistas e empresas do grupo
Outros empréstimos obtidos
Fornecedores, conta corrente
Fornecedores de imobilizado, conta corrente
Estado e outros entes públicos
Outros credores

Acréscimos e diferimentos:
Acréscimos de custos
Passivos por impostos diferidos

Total do passivo
Total do capital próprio e do passivo

Notas

2008

2007

36, 37 e 40
40
40
40
40
40
40
40
40

3.090.968
(7.066)
(5.503.856)
35.258.087
3.556.300
5.510.922
150.471.370
14.996.308
46.749.904
254.122.937

3.090.968
31.219.712
3.556.300
247.277.462
37.203.286
45.505.690
367.853.418

34
34

1.068.192
38.386.355
39.454.547

473.615
37.596.106
38.069.721

15
48
50

336.630
285.000.000
11.830.162
297.166.792

225.229
16.237.954
16.463.183

16
48
16

121.606.916
260.000.000
6.419.720
416.022
3.788.106
5.217.611
397.448.375

95.830.971
70.000.000
4.615.218
325.345
1.304.860
6.443.275
178.519.669

6.532.349
516.976
7.049.325

11.455.738
11.455.738

741.119.039
995.241.976

244.508.311
612.361.729

49
50

51
6

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2008.

O Técnico Oficial de Contas
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ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.
Demonstrações dos Resultados por Naturezas
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007
(Montantes expressos em Euros)
CUSTOS E PERDAS

Notas

Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal:
Remunerações
Encargos sociais:
Pensões
Outros

Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo
Ajustamentos
Provisões
Impostos
Outros custos e perdas operacionais

10
34

Resultado líquido do exercício

11.329.291

6.798.126

(160)
1.624.539

128.040
1.258.415

12.953.670

8.184.581

923.126
594.577
331.964
278.463

808.362
59
826.000
130.754
1.765.175

45
10 e 45

1.792.606
4.360.111

4.546.304
4.360.111

16 e 45
45

4.380.079
22.568.080

3.780.554
3.228.465

33.100.876

15.915.434

52.990.259

28.954.663

46

6
(G)

3.089.473

13.039.229

(E)
Imposto sobre o rendimento

4.807.583

2.128.130

(C)
Custos e perdas extraordinários

2007

19.889.383

(A)
Perdas em empresas do grupo e associadas
Amortizações e ajustamentos para aplicações e investimentos financeiros
Juros e custos similares:
Relativos a empresas do grupo
Outros

2008

7.479.707

9.901.919

60.469.966

38.856.582

2.686.847

271.812

63.156.813

39.128.394

46.749.904

45.505.690

109.906.717

84.634.084

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de Dezembro
de 2008.

O Técnico Oficial de Contas
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ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.
Demonstrações dos Resultados por Naturezas
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007
(Montantes expressos em Euros)

PROVEITOS E GANHOS

Notas

2008

2007

Prestações de serviços

44

31.101.165

24.618.434

Proveitos suplementares
Reversões de amortizações e ajustamentos

21

6

1.621
-

6

1.621

31.101.171

24.620.055

45
45

53.552.455
686

48.211.393
968

16 e 45
45

14.066.406
1.755.722

3.357.865
2.196.490

(B)
Ganhos em empresas do grupo e associadas
Rendimentos de participações de capital
Outros juros e proveitos similares:
Relativos a empresas do grupo
Outros
(D)
Proveitos e ganhos extraordinários

46

(F)

69.375.269

53.766.716

100.476.440

78.386.771

9.430.277

6.247.313

109.906.717

84.634.084

Resultados operacionais:

(B) - (A)

11.211.788

11.580.826

Resultados financeiros:

(D-B) - (C-A)

36.274.393

37.851.282

Resultados correntes:

(D) - (C)

47.486.181

49.432.108

Resultados antes de impostos:

(F) - (E)

49.436.751

45.777.502

Resultado líquido do exercício:

(F) - (G)

46.749.904

45.505.690

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de Dezembro
de 2008.

O Técnico Oficial de Contas
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ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.
Demonstrações dos Resultados por Funções
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007
(Montantes expressos em Euros)

Notas
Vendas e pres tações de s erviços
R es ultados B rutos
Outros proveitos e ganhos operacionais
C us tos adminis trativos
Outros cus tos e perdas operacionais

44

53.(a)
53.(b)

R es ultados operacionais
C us to líquido de financiamento
Ganhos em filiais e as s ociadas
Ganhos /(perdas ) em outros inves timentos

53.(c)
53.(d)
53.(e)

R es ultados correntes
Impos to s obre os res ultados correntes

53.(f)

R es ultado líquido do exercício
R es ultado por acção

2008

2007

31.101.165
31.101.165

24.618.434
24.618.434

1.571.388
(17.735.253)
(1.615.009)

768.424
(11.769.530)
(1.911.874)

13.322.291

11.705.454

(11.138.983)
47.408.487
-

(1.453.697)
39.304.978
(3.759.541)

49.591.796

45.797.194

(2.841.892)

(291.504)

46.749.904

45.505.690

0,15

0,15

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por funções do exercício findo em 31 de Dezembro de
2008.

O Técnico Oficial de Contas
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ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007
(Montantes expressos em Euros)
Notas

2008

54.1

35.137.546
(4.216.025)
(12.006.333)
18.915.188

40.008.122
(2.063.518)
(6.797.585)
31.147.019

P agamento / recebimento do impos to s obre o rendimento
Outros pagamentos / recebimentos relativos à actividade operacional
F luxos gerados antes das rubricas extraordinárias

54.2

(1.201.368)
(13.017.342)
4.696.477

31.440.290
(9.746.642)
52.840.667

P agamentos / recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias

54.3

(5.566.397)

314.218

(869.919)

53.154.885

522.393
202.239
587.316
16.282.855
42.653.876
60.248.679

113.997
28.780.000
3.507.967
59.374.186
91.776.150

(127.752.133)
(410.214)
(58.556)
(232.316.793)
(360.537.696)

(31.405.000)
(101.833)
(290.413)
(13.729.225)
(45.526.471)

(300.289.017)

46.249.679

54.8
54.9

1.473.791.000
27.928.357
1.501.719.357

70.485.000
70.485.000

54.10
54.11

(998.791.000)
(3.275.597)
(467.006)
(29.017.394)
(152.766.379)
(5.510.922)
(1.189.828.298)

(34.144.400)
(485.000)
(298.809)
(8.136.584)
(92.729.048)
(135.793.841)

311.891.059

(65.308.841)

10.732.123
34.218.161
44.950.284

34.095.723
122.438
34.218.161

AC TIVIDADE S OP E R AC IONAIS
R ecebimentos de clientes
P agamentos a fornecedores
P agamentos ao pes s oal
F luxo gerado pelas operações

F luxos das actividades operacionais (1)
AC TIVIDADE S DE INVE S TIME NTO
R ecebimentos provenientes de:
Inves timentos financeiros
Imobiliz ações corpóreas
R eembols o de emprés timos concedidos a empres as do grupo
J uros e proveitos s imilares
Dividendos
P agamentos res peitantes a:
Inves timentos financeiros
Imobiliz ações corpóreas
Imobiliz ações incorpóreas
E mprés timos concedidos a empres as do grupo

10
54.4
54.5

54.6
10
54.7

F luxos das actividades de inves timento (2)
AC TIVIDADE S DE F INANC IAME NTO
R ecebimentos provenientes de:
E mprés timos obtidos
E mprés timos obtidos de empres as do grupo
P agamentos res peitantes a:
R eembols o de emprés timos obtidos
R eembols o de emprés timos obtidos de empres as do grupo e as s ociadas
Amortiz ações de contratos de locação financeira
J uros s uportados e cus tos s imilares
Dividendos
Aquis ição de acções próprias

40
40

F luxos das actividades de financiamento (3)
Variação da caixa e s eus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)
C aixa e s eus equivalentes no início do período
C aixa e s eus equivalentes no fim do período

54.12
54.12

2007

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de Dezembro de 2008

O Técnico Oficial de Contas
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ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.
Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais em 31 de Dezembro de 2008
(Montantes expressos em Euros)

Nota Introdutória
A ZON Multimédia - Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. (“ZON
Multimédia” ou “Empresa”), até 8 de Fevereiro de 2008 denominada PT - Multimédia –
Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A., foi constituída em 15 de Julho de
1999, tendo como actividade principal a gestão de participações sociais em outras
sociedades, como forma indirecta do exercício da actividade económica.
O negócio de multimédia, actualmente explorado pela ZON Multimédia e pelas suas
empresas participadas que integram o seu universo empresarial (“Grupo” ou “Grupo ZON”),
inclui serviços de televisão por cabo e satélite, serviço telefónico, a edição e venda de
videogramas, a exploração de salas de cinemas e a distribuição de filmes. O Grupo ZON
produz os canais Premium de cinema para a sua plataforma de televisão por subscrição, os
quais são comercializados igualmente aos demais distribuidores de televisão por cabo
interessados.
Os serviços de televisão por cabo e satélite e de voz (fixa e móvel) são fornecidos pela ZON
– TV Cabo Portugal, S.A. (“ZON TV Cabo Portugal”), suas subsidiárias nos Açores e na
Madeira e pelas empresas adquiridas em 2008 (TVTel – Telecomunicações, S.A. (“TV Tel”),
Bragatel – Televisão por Cabo, S.A. (“Bragatel”), Pluricanal Leiria – Televisão por Cabo, S.A
(“Pluricanal Leiria”) e Pluricanal Santarém – Televisão por Cabo, S.A. (“Pluricanal
Santarém”). A actividade destas empresas compreende: a) a distribuição do sinal de
televisão por cabo e satélite; b) a exploração de serviços de comunicações electrónicas, no
que se inclui serviços de comunicação de dados e multimédia em geral; c) serviços de voz
por IP (“VOIP”– voz por Internet) e serviço de voz por móvel; e d) a prestação de serviços de
assessoria, consultoria e afins, directa ou indirectamente relacionados com as actividades e
serviços acima referidos.
A actividade de TV é regulada pela Lei n.º 5/2004 (Lei das Comunicações Electrónicas), que
estabelece o regime aplicável às redes e serviços de comunicações electrónicas. A Lei das
Comunicações Electrónicas estabelece um regime de autorização geral em que as empresas
que pretendam oferecer redes e serviços de comunicações electrónicas devem
simplesmente comunicar à Autoridade Nacional das Comunicações (“ANACOM”) uma
descrição sucinta da rede ou serviço cuja oferta pretendam iniciar e a data prevista para
início de actividade, cabendo à ANACOM emitir declaração que confirme essa comunicação
e que descreva em detalhe os direitos em matéria de acesso e interligação e de instalação
de recursos.
Em 31 de Julho de 2009, a ZON Multimédia e a sua subsidiária ZON TV Cabo Portugal
assinaram um contrato de operação MVNO (Rede Móvel Virtual) com a VODAFONE
PORTUGAL, Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE) o que permitiu á ZON a prestação
de serviços móveis aos seus clientes através da rede da VODAFONE. O contrato é válido
por 5 anos.
A ZON Conteúdos – Actividades de Televisão e Produção de Conteúdos, S.A. (“ZON
Conteúdos”) que tem como actividade principal o exercício da actividade de televisão e de
produção de conteúdos, produz actualmente os canais Premium de cinema, distribuídos,
entre outros, nos canais da TV Cabo Portugal e suas participadas, e efectua ainda a gestão
do espaço publicitário de alguns desses canais.
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A ZON Lusomundo Audiovisuais, S.A. (“ZON Lusomundo Audiovisuais” denominada
Lusomundo Audiovisuais até 27 de Fevereiro de 2009) e a Lusomundo Cinemas, S.A.
(“Lusomundo Cinemas”), bem como as suas empresas participadas, desenvolvem a sua
actividade na área dos audiovisuais, que integra a edição e venda de videogramas, a
distribuição de filmes e a exploração de salas de cinemas.
Em 31 de Dezembro de 2008, as acções ordinárias da ZON Multimédia encontram-se
cotadas na Euronext - Lisboa, num total de 309.096.828 acções, sendo que o seu principal
accionista é a Caixa Geral de Depósito, S.A., com 15,09 % do Capital Social.
As demonstrações financeiras anexas referem-se à Empresa em termos individuais e não
consolidados e foram preparadas para publicação nos termos da legislação comercial em
vigor. Embora os investimentos financeiros tenham sido registados pelo método de
equivalência patrimonial, tal como disposto na Directriz Contabilística n.º 9, tendo sido
considerado nos capitais próprios em 31 de Dezembro de 2008 e no resultado líquido do
exercício findo nessa data, o efeito da consolidação dos capitais próprios e dos resultados
das empresas participadas, com base nas respectivas demonstrações financeiras, não foi
considerado o efeito da consolidação a nível de activos, passivos, proveitos e custos, o que
será efectuado nas demonstrações financeiras consolidadas a apresentar em separado, as
quais serão preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal
como adoptadas pela União Europeia.
As notas que se seguem respeitam a numeração definida no Plano Oficial de Contabilidade
(POC) para a apresentação de demonstrações financeiras individuais. As notas cuja
numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à ZON Multimédia, ou a sua
apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras individuais
anexas.
3. Bases de Apresentação e Principais Critérios Valorimétricos Utilizados
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da ZON Multimédia, mantidos de
acordo com princípios de contabilidade geralmente aceites em Portugal.
Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras
foram os seguintes:
a) Imobilizações incorpóreas
As imobilizações incorpóreas compreendem essencialmente trespasses (“goodwill”)
decorrentes da aquisição de partes de capital em empresas do grupo e associadas, os quais
são amortizados num período de 20 anos (Nota 3.d)).
b) Imobilizações corpóreas
As imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição. As amortizações
são calculadas pelo método das quotas constantes, por duodécimos, a partir do mês de
entrada em funcionamento ou de início de utilização dos bens, de acordo com a sua vida útil
estimada, a qual se situa dentro dos limites permitidos pela legislação fiscal Portuguesa.
As taxas de amortização praticadas traduzem-se nas seguintes vidas úteis estimadas:
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas
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c) Locação financeira
Os activos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as
correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro. Segundo
este método, os bens adquiridos através de contratos de locação financeira, que
compreendem certas condições conforme a Directriz Contabilística n.º 25, são registados no
activo e amortizados conforme referido na alínea b) supra e as correspondentes
responsabilidades assumidas são registadas no passivo. Adicionalmente, os juros incluídos
no valor das rendas e a amortização do activo, calculada conforme descrito na alínea b)
supra, são registados como custos na demonstração de resultados do período a que
respeitam.
d) Investimentos financeiros
Os investimentos financeiros em empresas do grupo e associadas encontram-se registados
pelo método da equivalência patrimonial, sendo as participações inicialmente contabilizadas
pelo seu custo de aquisição. A diferença, quando positiva, entre o custo de aquisição e o
valor proporcional à participação da ZON Multimédia nos capitais próprios das empresas
participadas, à data da aquisição, é registada como trespasse (“goodwill”) na rubrica de
imobilizações incorpóreas (Nota 3.a)).
De acordo com o método da equivalência patrimonial, as participações financeiras são
ajustadas pelo valor correspondente à participação nos resultados líquidos das empresas
participadas, por contrapartida de ganhos ou perdas do exercício, ou em outras variações no
capital próprio dessas empresas, por contrapartida da rubrica “Ajustamentos de partes de
capital em filiais e associadas”. Os dividendos recebidos destas empresas são registados
como uma diminuição do valor dos investimentos financeiros. Adicionalmente, as
responsabilidades da Empresa decorrentes de empresas participadas com capitais próprios
negativos são registadas na rubrica de “Outras provisões“ (Nota 34).
O goodwill apurado nas aquisições das empresas participadas é amortizado durante o
período médio de recuperação daqueles investimentos, actualmente estimado em vinte anos.
As mais-valias decorrentes da alienação de empresas participadas, efectuadas dentro do
Grupo ZON Multimédia, são diferidas ou anuladas até ao momento da sua alienação a
terceiros. No caso de anulação das mais-valias, o efeito dessa anulação é registado em
resultados financeiros.
Os investimentos financeiros noutras empresas (participações inferiores a 20%) encontramse registados ao custo de aquisição, o qual é inferior ao respectivo valor de mercado.
Os empréstimos concedidos a empresas do grupo e associadas, por prazo superior a um
ano, são registados na rubrica “Empréstimos a empresas do grupo” pelo seu valor nominal.
e) Especialização dos exercícios
Os proveitos e os custos são registados de acordo com o princípio da especialização dos
exercícios, sendo reconhecidos à medida em que são gerados ou incorridos,
independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. O detalhe e a natureza
destas rubricas encontram-se explicitados na Nota 51.
f) Títulos negociáveis
Os títulos negociáveis encontram-se registados ao mais baixo custo entre o valor de
aquisição e o valor de mercado.
g) Saldos e transacções expressos em moeda estrangeira
Os activos e passivos expressos em moeda estrangeira foram convertidos para Euros às
taxas de câmbio vigentes em 31 de Dezembro de 2008 (Nota 4).
As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas variações entre as
taxas de câmbio em vigor na data das transacções e as vigentes na data das cobranças, dos
pagamentos ou à data do balanço, foram registadas como proveitos e custos na
demonstração de resultados.

ZON MULTIMÉDIA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SGPS, SA

20

RELATÓRIO & CONTAS INDIVIDUAL 2008

As diferenças de câmbio originadas na conversão para Euros de demonstrações financeiras
de empresas do grupo e associadas expressas em moeda estrangeira foram incluídas no
capital próprio, na rubrica “Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas”.
h) Imposto sobre o rendimento
O imposto sobre o rendimento registado nas demonstrações financeiras foi apurado de
acordo com o preconizado pela Directriz Contabilística n.º 28. Na mensuração do custo
relativo aos impostos sobre o rendimento, para além do imposto corrente determinado com
base no resultado antes de impostos ajustado de acordo com a legislação fiscal, são também
considerados os efeitos resultantes das diferenças temporárias entre os montantes dos
activos e passivos para efeitos de reporte contabilístico e os seus respectivos montantes
para efeitos de tributação, bem como o efeito dos prejuízos fiscais reportáveis existentes à
data do balanço.
O montante do imposto corrente e dos impostos diferidos que resulte de transacções ou
eventos reconhecidos em rubricas de capitais próprios, é registado directamente nestas
rubricas, não afectando o resultado do exercício.
À data do balanço, os impostos diferidos são actualizados por eventuais alterações na taxa
de tributação que se espera estar em vigor à data da sua reversão, bem como por outras
alterações relevantes na legislação fiscal.
Tal como estabelecido na referida directriz, são reconhecidos activos por impostos diferidos
apenas quando exista razoável segurança de que tais activos por impostos diferidos poderão
vir a ser utilizados na redução do resultado tributável futuro, ou quando existam passivos por
impostos diferidos cuja reversão seja expectável no mesmo exercício em que os impostos
diferidos activos sejam revertidos.
i) Classificação do balanço
Os activos realizáveis e os passivos elegíveis a mais de um ano da data do balanço são
classificados, respectivamente, no activo e no passivo a médio-longo prazo.
j) Instrumentos financeiros
Os equity swaps sobre acções próprias são contratos no âmbito do programa de recompra
de acções próprias, com o objectivo de flexibilizar a sua execução. Os ganhos com os equity
swaps são reconhecidos quando efectivos e as perdas são reconhecidas quando conhecidas
ou quando estimadas com razoável certeza. Os contratos em vigor à data de 31 de
Dezembro de 2008 encontram-se adequadamente divulgados na Nota 31.
k) Empréstimos bancários
Os empréstimos bancários são registados no passivo pelo valor nominal recebido, líquido
das respectivas despesas com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros,
bem como prémios pagos antecipadamente, são contabilizados de acordo com o princípio de
especialização dos exercícios.
l) Plano de incentivos
Face à ausência de enquadramento específico nos princípios contabilísticos geralmente
aceites em Portugal, o reconhecimento e mensuração do benefício concedido a
colaboradores e administradores é efectuado de acordo com as disposições da norma
internacional de relato financeiro IFRS 2 – Pagamentos com base em acções. De acordo
com a IFRS 2, os benefícios concedidos a serem liquidados com base em acções próprias
(instrumentos de capital próprio), são reconhecidos pelo justo valor na data de atribuição. O
justo valor determinado na data da atribuição do benefício, é reconhecido como custo de
forma linear ao longo do período em que o mesmo é adquirido pelos beneficiários,
decorrente de prestação de serviços. Por sua vez, os benefícios concedidos com base em
acções, mas liquidados em dinheiro, conduzem ao reconhecimento de um passivo valorizado
pelo justo valor na data do balanço.
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4. Cotações utilizadas para conversão de saldos em moeda estrangeira
Em 31 de Dezembro de 2008, os activos e passivos expressos em moeda estrangeira foram
convertidos para Euros com base nas seguintes taxas de câmbio de tais moedas
relativamente ao Euro, divulgadas pelo Banco de Portugal:
Libra Esterlina
Dólar Americano
Real do Brasil

0,9525
1,3917
3,2436

6. Impostos
A ZON Multimédia encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas (IRC) à taxa normal de 25%, que pode ser incrementada pela Derrama até 1,5%
do lucro tributável, resultando uma taxa de imposto agregada de 26,5%.
Nos termos da legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e
correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos
para a Segurança Social, sendo que para as quotizações e contribuições relativas a
exercícios anteriores a 2001 o prazo era de 10 anos), excepto quando tenha havido prejuízos
fiscais ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, caso em que,
dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos. Deste modo, as
declarações fiscais da ZON Multimédia e empresas participadas dos anos de 2005 a 2008,
inclusive, poderão ainda vir a ser sujeitas a revisão. O Conselho de Administração considera
que dessas revisões não surgirão correcções que tenham impacto significativo nas
demonstrações financeiras anexas.
No decurso do exercício de 2007, a Empresa foi objecto de uma Inspecção Tributária aos
exercícios de 2004 e 2005. Na sequência desta inspecção, a ZON Multimédia foi notificada
para os pagamentos de 97.318 Euros e 408.748 Euros, correspondentes às correcções
efectuadas aos exercícios de 2004 e 2005, respectivamente. De referir que a Empresa
entendeu que as correcções efectuadas não tinham fundamento, tendo, em Janeiro de 2008,
reclamado graciosamente dos referidos montantes.
Adicionalmente, no decurso daquela inspecção, foram ainda efectuadas correcções à
matéria colectável dos exercícios referidos, nos montantes dos prejuízos fiscais reportáveis.
A ZON Multimédia entende que as correcções efectuadas não têm fundamento, pelo que
apresentou reclamação graciosa.
Nos termos do artigo 81.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas, a Empresa encontra-se sujeita adicionalmente a tributação autónoma sobre um
conjunto de encargos às taxas previstas no artigo mencionado.
A partir do exercício de 2001, a matéria colectável da Empresa passou a ser determinada de
acordo com o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, do qual fazem parte
as empresas em que a ZON Multimédia detém, directa ou indirectamente, pelo menos 90%
do seu capital e que cumprem os requisitos previstos no art. 63º do Código do IRC.
De acordo com a legislação fiscal em vigor, os prejuízos fiscais são reportáveis durante um
período de seis anos após a sua ocorrência e susceptíveis de dedução a lucros fiscais
gerados durante esse período. Em 31 de Dezembro de 2008, os prejuízos fiscais reportáveis
do Grupo ascendiam a, aproximadamente 135 milhões de Euros, que expiram em 2009.
Impostos diferidos
Tal como preconizado na Directriz Contabilística n.º 28, a ZON Multimédia regista impostos
diferidos relacionados com as diferenças temporárias entre os montantes de activos e
passivos para efeitos de reporte contabilístico e os seus respectivos montantes para efeitos
de tributação.
Em 31 de Dezembro de 2008, o detalhe dos activos por impostos diferidos reconhecidos nas
demonstrações financeiras era como segue:
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Saldo
inicial
Activos por impostos diferidos activos:
Prejuízos fiscais reportáveis
Donativos à Fundação Portugal Telecom
Provisões
Derivados
Plano de acções (Nota 40)
Total
Passivos or impostos diferidos:
Planos de acções (Nota 40)

Resultado
líquido

Constituição / (Reversão)
Capital
Utilização
próprio (Nota 40) crédito fiscal (a)

Outros
movimentos (b)

Saldo
final

53.647.598
787.500
218.890
54.653.988

(2.711.442)
(204.235)
104.525
349.606
(2.461.546)

-

(16.858.192)
(16.858.192)

(211.774)
(211.774)

33.866.190
787.500
14.655
104.525
349.606
35.122.476

-

-

516.976

-

-

516.976

(a) O montante de imposto diferido que foi objecto de reversão no exercício corresponde à
utilização de prejuízos fiscais reportáveis, por dedução à matéria colectável de empresas
do grupo, no âmbito do regime de consolidação fiscal.
(b) Os outros movimentos de impostos diferidos, relacionados com ajustamentos ao modelo
22 do ano de 2007 foram como segue:
Diferença tributável
Ajustamento ao prejuízo fiscal reportável a 2007 por diferenças na estimativa
em 31 de Dezembro de 2007
Montante de prejuízo fiscal de 2004 consumido que não se encontrava contabilizado

855.524
(8.427)
847.097

Imposto diferido
213.881
(2.107)
211.774

Reconciliação da taxa de imposto
A reconciliação entre a taxa nominal de imposto e o imposto sobre o rendimento registado na
demonstração de resultados, para os exercícios de 2008 e 2007, é como segue:
2008

2007

49.436.751
26,50%
13.100.739

45.777.502
26,50%
12.131.038

(10.094.186)
(385.855)
66.149
2.686.847

(11.468.350)
(611.062)
(157.500)
306.071
71.615
271.812

5,43%

0,59%

Taxa efectiva de imposto sem efeito do Metodo de equivalência patrimonial

-115,66%

12,87%

Imposto corrente (Nota 49)
Imposto diferido do exercício

225.301
2.461.546
2.686.847

71.615
200.197
271.812

Resultado antes de imposto
Taxa nominal de imposto
Imposto esperado
Diferenças permanentes (i)
Prejuizo fiscal do exercicio de empresas incluidas no consolidado fiscal
Donativos à Fundação Portugal Telecom
Correcções de impostos diferidos de exercícios anteriores
Ajustamentos à colecta (ii)
Imposto sobre o rendimento do exercício
Taxa efectiva de imposto

(i) Em 31 de Dezembro de 2008, este montante tinha a seguinte composição:
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Efeito da aplicação da equivalência patrimonial (Nota 45)
Amortização de goodwill (Nota 45)
Encargos financeiros não dedutiveis
Multas
Provisões não consideradas para cálculo dos impostos diferidos
Insuficiência de imposto
Correcções à materia colectavel por inspecções à Zon TV Cabo Portugal
Outras situações líquidas

(51.759.849)
4.360.111
6.849.221
219.362
594.577
155.045
1.864.772
(374.507)
(38.091.268)
26,5%
(10.094.186)

(43.665.089)
4.360.111
1.695.277
(5.480.510)
(186.580)
(43.276.791)
26,5%
(11.468.350)

(ii) Este montante corresponde à parcela de imposto relativa à tributação autónoma de certas
despesas.
7. Número Médio de Pessoal ao Serviço da Empresa
Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o número médio de pessoal ao
serviço da Empresa foi de 116 e 96, respectivamente, apresentando a seguinte composição:
2008

2007

E fectivos
C ontratados
C edidos por outras empres as do Grupo

80
10
38
128

60
11
45
116

C edidos a outras empres as do Grupo e outras s ituações

(12)

(20)

116

96

No exercício de 2008, o custo relativo a empregados cedidos por outras empresas do Grupo
ZON foi registado na rubrica “Custos com o pessoal”. Esta rubrica encontra-se reduzida
pelos débitos efectuados a outras empresas do Grupo por pessoal cedido pela ZON
Multimédia (Nota 16).
9. Amortização dos trespasses
Em 31 de Dezembro de 2008, a rubrica “Trespasses” respeita ao reconhecimento do
goodwill gerado em exercícios anteriores na aquisição de participações financeiras nas
seguintes empresas:
Valor
bruto
Zon Lusomundo Audiovisuais
Lusomundo Cinemas

69.472.042
25.498.609
94.970.651

Amortização
acumulada
(33.413.905)
(8.145.389)
(41.559.294)

Valor
líquido
36.058.137
17.353.220
53.411.357

O goodwill está a ser amortizado pelo período estimado de recuperação dos investimentos,
actualmente definido em 20 anos.
A ZON Multimédia, suportada nos planos de negócio das empresas participadas e pelos
resultados previsionais aí considerados, entende que em 31 de Dezembro de 2008 os
valores contabilísticos dos investimentos financeiros nessas empresas (incluindo o valor do
goodwill, líquido de amortizações acumuladas) não excedem o respectivo valor estimado de
realização (“Fair Value”).
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10. Movimentos do Activo Imobilizado
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, os movimentos ocorridos no valor
das imobilizações incorpóreas e corpóreas e investimentos financeiros, bem como nas
respectivas amortizações acumuladas e ajustamentos, foram os seguintes:
Activo bruto

Rubricas

Saldo inicial

Aumentos

Transferências
e abates

Alienações

Aplicação da
equivalência
patrimonial

Distribuição de
dividendos

Reduções
(Nota 40)

Saldo final

Imobilizações incorpóreas:
Propriedade industrial e outros direitos
Trespasses
Imobilizações em curso

76.810
94.970.651
288.896
95.336.357

58.556
58.556

253.332
91.721
949.079
7.965
1.873.326
341.023
3.516.446

27.539
771.402
71.214
75.269
945.424

302.719.719
82.616.587
505.749
30.869
22.524.883
408.397.807

602.133
122.150.000
122.752.133

--

-

-

-

-

76.810
94.970.651
347.452
95.394.913

(378.932)
(378.932)

(1.661)
(1.661)

-

-

-

253.332
119.260
1.341.549
7.965
1.942.879
341.023
75.269
4.081.277

(514.329)
(514.329)

(1)
(1)

53.492.984
49.017
53.542.001

(42.653.876)
(42.653.876)

(3.658.166)
(3.658.166)

310.502.794
204.766.587
40.436
30.869
22.524.883
537.865.569

Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso

Investimentos financeiros:
Partes de capital em empresas do grupo
Empréstimos a empresas do grupo
Partes de capital em empresas associadas
Partes de capital em outras empresas
Títulos e outras aplicações financeiras

Amortizações acumuladas e ajustamentos

Rubricas

Saldo inicial

Reforços

Transferências
e abates

Reduções

Saldo final

Imobilizações incorpóreas:
Propriedade industrial e outros direitos
Trespasses

51.946
37.199.183
37.251.129

23.685
4.360.111
4.383.796

-

-

75.630
41.559.294
41.634.924

126.732
66.748
578.125
6.046
1.114.217
173.572
2.065.440

25.431
25.955
361.862
1.703
474.880
9.610
899.441

(195.926)
(195.926)

(1.661)
(1.661)

152.163
92.702
744.060
7.749
1.587.436
183.182
2.767.292

2
2
4

-

(1)
(1)

-

1
2
3

Imobilizações corpóreas:
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas
Investimentos financeiros:
Partes de capital em empresas associadas
Partes de capital em outras empresas

Durante o exercício de 2008, a Empresa exerceu a opção de compra sobre os 50% da ZON
- Serviços de Gestão Partilhados, S.A. ("ZON Serviços"), até 28 de Agosto de 2008,
denominada PRO Share – Serviços de Gestão Partilhados, SA, que pertenciam ao Grupo
Portugal Telecom. A compra foi efectivada a 30 de Junho de 2008 tendo o valor de
aquisição sido apurado através do montante da situação líquida da ZON Serviços à data da
compra, pelo que não houve lugar ao apuramento de qualquer diferença de compra.
A aplicação do método da equivalência patrimonial a empresas do grupo e associadas teve
o seguinte impacto nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro
de 2008:
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Ganhos em empresas do grupo e associadas (Nota 45):
Empresas do grupo
ZON Televisão por Cabo, SGPS, S.A. ("ZON TV Cabo SGPS")
Lusomundo Audiovisuais
ZON Serviços
Lusomundo - Sociedade de Investimentos Imobiliários, SGPS, S.A. ("Lusomundo SII")
Empresa associada
Octal TV, S.A. ("Octal TV")

51.623.694
1.578.926
129.570
168.328
53.500.518
51.937
53.552.455

Ajustamentos de partes de capital (Nota 40)
Empresas do grupo
ZON TV Cabo SGPS

(2.636)

Perdas em empresas do grupo e associadas (Nota 45):
Empresa do grupo
Empresa de Recreios Artísticos, Lda. ("Empresa de Recreios Artísticos")

(4.898)

Empresa associada
Canal 20 TV, S.A. ("Canal 20")

(2.920)
(7.818)

A distribuição de dividendos ocorrida no exercício de 2008 foi realizada na totalidade pela
ZON TV Cabo SGPS.
Em Abril de 2008 a Empresa procedeu à alienação da sua participação na Octal TV,
registada na rubrica “Partes de Capital e Empresas Associadas” por 522.392 Euros, dando
origem a uma mais valia de 8.063 Euros (Nota 45).
A rubrica “Títulos e outras aplicações financeiras”, respeita ao valor descontado das
unidades subscritas no Fundo de Investimento para o Cinema e Audiovisual (“Fundo para o
Audiovisual” ou “Fundo”), nos termos da Portaria n.º 277/2007, de 14 de Março, o qual tem
como objectivo a promoção de produção audiovisual nacional. A ZON Multimédia subscreveu
unidades de participação do referido Fundo, no valor de 25 milhões Euros, representativas
de aproximadamente 30,12% do Fundo, a serem pagos até 2012 (Nota 50).
O aumento registado na rubrica de “Empréstimos a empresas do grupo” resulta de
prestações acessórias e suprimentos concedidos a empresas do grupo, como segue:
Prestações Acessórias:
Lusomundo Cinemas
Suprimentos:
ZON TV Cabo SGPS
Lusomundo España, SL ("Lusomundo España")

1.000.000

121.000.000
150.000
121.150.000
122.150.000

O valor das amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo e das amortizações e
ajustamentos para aplicações e investimentos financeiros registados na demonstração dos
resultados por naturezas no exercício de 2008, tem o seguinte detalhe:
Amortização de trespasses (Nota 45)
Amortização de imobilizações incorpóreas
Amortização de imobilizações corpóreas

4.360.111
23.685
899.441
923.126
5.283.237
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15. Locação Financeira
Em 31 de Dezembro de 2008, a Empresa dispunha de equipamento de transporte em regime
de locação financeira, sendo as suas responsabilidades como locatária, relativas a rendas
vincendas, as seguintes:
Capital
Curto
prazo
2009
2010
2011
2012

16.

342.971
342.971

Juros
Médio/longo
prazo

Curto
prazo

144.293
137.924
54.413
336.630

Médio/longo
prazo

25.387
25.387

Total

14.890
7.195
1.275
23.360

368.358
159.183
145.119
55.688
728.348

Empresas do Grupo, Associadas e Participadas

A principal informação financeira relativa às empresas do grupo, associadas e outras
empresas participadas reportada a 31 de Dezembro de 2008, é a seguinte:

Denominação

Sede

Capital
próprio
(a)

Resultado
líquido
do exercício

Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Madrid
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa

5.299.267
(29.314.430)
16.496.687
287.899.853
(7.155.481)
(1.861.144)
50.000
518.515
756.892

1.578.926
(1.704.844)
168.541
51.623.694
(61.507)
(18.438)
(121.479)
706.515

Participação Valor contabilístico
directa no
da participação
capital (%)
(Nota 10)

Provisão
(Nota 34)

Empresas do grupo:
ZON Lusomundo Audiovisuais
Lusomundo Cinemas
Lusomundo SII
ZON TV Cabo SGPS
Lusomundo España, SL
Lusomundo Editores, Lda. ("Lusomundo Editores")
PT Multimédia-Serviços de Apoio à Gestão, S.A.(b)
Empresa de Recreios Artísticos (c) (d)
ZON Serviços

100,00
100,00
99,87
100,00
100,00
100,00
100,00
4,030
100,00

5.299.267
16.475.876
287.899.853
50.000
20.906
756.892

(29.314.430)
(7.155.481)
(1.861.144)
-

310.502.794

(38.331.055)

Empresas associadas:
Canal 20
Filmes Mundáfrica, S.A.R.L. (c)
SGPICE - Sociedade de Gestão de Portais de Internet e
Consultoria a Empresa, S.A.
Caixanet-Telecomunicações e Telemática, S.A.

Madrid
Lisboa

30.870
(e)

(5.840)
(e)

50,00
23,91

15.435
1

-

Lisboa
Lisboa

(e)
(e)

(e)
(e)

11,11
5,00

25.000
-

-

40.436

-

Ajustamento para perdas estimadas

(1)
40.435

Outras empresas:
Companhia de Pesca e Comércio de Angola (Cosal),
S.A.R.L.
Turismo do Samba (Tusal), S.A.R.L.
Lusitânia - Companhia de Seguros, S.A.
Lusitânia Vida - Companhia de Seguros, S.A.
Apor - Agência para a Modernização do Porto

Angola
Angola
Lisboa
Lisboa
Porto

15,76
30,00
0,04
0,04
2,04

-

1
1
7.950
5.000
17.917
30.869

Ajustamento para perdas estimadas

(2)
30.867

(a) Os valores apresentados excluem prestações acessórias e suplementares de capital.
(b) A empresa ainda não iniciou a actividade.
(c) Empresa em fase de dissolução / liquidação.
(d) Empresa detida em 87,90% pela Lusomundo SII.

Em 31 de Dezembro de 2008, os empréstimos a empresas do grupo incluem prestações
suplementares, acessórias e suprimentos (Nota 10), nos montantes de 35.450.000 Euros e
169.316.587 Euros, respectivamente, como segue:
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Prestações suplementares e acessórias:
Lusomundo Cinemas
ZON Lusomundo Audiovisuais
Lusomundo Editores
ZON TV Cabo SGPS
Suprimentos:
ZON TV Cabo SGPS
ZON Lusomundo Audiovisuais
Lusomundo Cinemas
Lusomundo España

2008

2007

29.300.000
4.200.000
1.900.000
50.000

28.300.000
4.200.000
1.900.000
50.000

35.450.000

34.450.000

121.000.000
28.415.166
18.894.394
1.007.027
169.316.587
204.766.587

28.415.166
18.894.394
857.027
48.166.587
82.616.587

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, as transacções efectuadas com empresas
do Grupo ZON Multimédia foram as seguintes:
Custos com
pessoal
(Nota 7)
ZON TV Cabo Portugal
ZON Lusomundo Audiovisuais
Lusomundo Cinemas
Lusomundo Editores
Lusomundo España
Lusomundo SII
Empracine - Empresa Promotora de
Actividades Cinematograficas, Lda
("Empracine")
Lusomundo Imobiliária 2, SA
("Lusomundo Imobiliaria 2")
ZON Conteúdos
ZON Serviços da Gestão partilhados
ZON TV Cabo SGPS
Empresa de Recreios Artísticos

Fornecimentos
e serviços
externos

Juros
suportados
(Nota 45)

Juros
obtidos
(Nota 45)

Prestação de
serviços
(Nota 44)

1.553.488
(419.980)
(3.600)
-

139.672
(379)
3.569
-

125.847
3.404
113.427
2.129
164.944

(6.690.764)
(1.958.646)
(1.225.695)
(66.302)
-

(24.121.428)
(2.465.561)
(1.831.622)
-

-

-

23.742

-

-

75.292
(136.153)
-

-

382.733
472.415
8.932
3.073.841
8.665

(10.656)
(4.114.343)
-

(2.682.554)
-

1.069.047

142.862

4.380.079

(14.066.406)

(31.101.165)

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o valor das dívidas de empresas do grupo, é
composto como segue:
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Clientes conta-corrente:
ZON TV Cabo Portugal
ZON Conteúdos
ZON Lusomundo Audiovisuais
Lusomundo Cinemas

2008

2007

6.011.551
712.757
701.760
481.421
7.907.489

9.386.604
1.006.849
872.525
677.892
11.943.870

-

180.000

228.465.275
5.261.340
-

1.409.822
350.169

233.726.615

1.759.991

36.539.500
8.626.820
2.430.190
1.118.576
141.531
89.594
26.792
9.940
3.780

23.014.709
5.574.933
1.531.157
530.363
78.354
51.327
12.639
8.344
3.780

48.986.723

30.805.606

6.147.514
4.764.553
2.111.510
546.205
451.204
332.825
4.769
581
15
-

6.095.614
162.731
583.001
16.393
228.013
4.409
581
20.351

Accionistas e empresas do grupo:
Operações de tesouraria grupo
Lusomundo Espana
Operações activas de In House Cash:
ZON TV Cabo Portugal
ZON Lusomundo Audiovisuais
ZON Conteudos
Operações activas de consolidado fiscal:
ZON TV Cabo Portugal
ZON Conteúdos
ZON TV Cabo SGPS
ZON Lusomundo Audiovisuais
Lusomundo Imobiliária 2
Lusomundo SII
Lusomundo Cinemas
Empresa de Recreios Artísticos
Lusomundo Editores
Outras dívidas a receber:
Lusomundo España
ZON TV Cabo Portugal
ZON TV Cabo SGPS
ZON Lusomundo Audiovisuais
ZON Conteúdos
Lusomundo Cinemas
Empresa de Recreios Artísticos
Lusomundo Moçambique, Lda.
ZON TV Cabo Açoreana S.A. ("ZON TV Cabo Açoreana")
ZON Serviços

14.359.176

7.111.093

297.072.514

39.676.690

275

485.000

Empresas participadas e participantes:
Empresa de Recreios Artísticos

Em 31 de Dezembro de 2008, o de acréscimos de proveitos, é como segue:
ZON TV Cabo Portugal
ZON TV Cabo SGPS
ZON Lusomundo Audiovisuais
Lusomundo Cinemas
ZON Conteúdos
ZON TV Cabo Madeirense, S.A. ("ZON TV Cabo Madeirense")
Lusomundo España
ZON TV Cabo Açoreana
Grafilme, Sociedade de Impressora de Legandas, Lda ("Grafilme")

4.084.292
2.002.832
683.652
413.753
121.424
31.636
14.402
12.804
1.502
7.366.297

(a) Estes valores incluem os custos, no montante de 631.588 Euros, relacionados com o
plano de atribuição de acções da responsabilidade das restantes empresas do Grupo
(Nota 40).
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Em 31 de Dezembro de 2008, o valor das dívidas a empresas do grupo, é como segue:
ZON TV Cabo Portugal
ZON TV Cabo SGPS
Zon Conteúdos
Lusomundo Imobiliária 2
Lusomundo SII
Lusomundo Cinemas
Empresa de Recreios Artísticos
Empracine
ZON Lusomundo Audiovisuais
Lusomundo Editores
ZON Serviços

4.273.365
576.492
68.725
38.828
16.715
14.378
13.534
4.364
1.265
156
143
5.007.965

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o detalhe de dividas a empresas do Grupo é como
segue:
Accionistas e empresas do grupo:
Operações passivas de In House Cash:
ZON TV Cabo SGPS
ZON Conteúdos
Lusomundo Imobiliária 2
Lusomundo Cinemas
Lusomundo SII
ZON Serviços de Gestão Partilhados
Empracine
Lusomundo Editores
ZON TV Cabo Portugal
Operações passivas de consolidado fiscal:
ZON Lusomundo Audiovisuais
ZON TV Cabo Portugal
ZON Conteúdos
Lusomundo Imobiliária 2
Lusomundo Editores
Lusomundo SII
Lusomundo Cinemas
Outras dívidas a pagar:
Empresa de Recreios Artísticos
ZON TV Cabo Portugal
Empresa de Recreios Artísticos
ZON Conteúdos
ZON Lusomundo Audiovisuais

2008
76.304.751
20.828.730
9.505.499
5.735.033
4.094.157
1.823.333
571.580
27.387
-

2007
73.129.889
9.146.585
4.160.402
3.926.260
582.068
102.346
3.190.150

118.890.470

94.237.700

792.659
541.767
423.396
5.490
1.076
556
243

480.735
11.763
1.094
5.490
1.076
556
243

1.765.187

500.957

495.000
427.725
15.678
12.674
182

488.411
81.839
15.678
9.272
12.104

951.259
121.606.916

607.304
95.345.961

Os empréstimos concedidos sob a forma de suprimentos vencem juros à taxa Euribor a seis
meses, acrescida de 0,437%,à excepção do suprimento concedido à ZON TV Cabo SGPS
no montante de 120.000.000 Euros que vence juros a Euribor a 6 meses + spread de 1,2% e
os empréstimos de tesouraria concedidos a participadas vencem juros à taxa Euribor a um
mês acrescida de 0,437%.
Em 31 de Dezembro de 2008, o detalhe de acréscimo de custos é como segue:
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ZON TV Cabo SGPS
ZON Conteúdos
Lusomundo Imobiliária 2
Lusomundo SII
Lusomundo Cinemas
ZON Serviços
Empracine
Lusomundo Editores

471.948
184.361
58.665
25.266
21.239
8.932
3.542
328
774.281

As aplicações financeiras junto da ZON Multimédia são remuneradas à taxa Euribor a um
mês deduzida de 0,30%.
17. Título negociáveis
Em 31 de Dezembro de 2008, esta rubrica refere-se a uma aplicação de tesouraria de curto
prazo no valor de 12.000.000 Euros, vencendo uros à taxa de 7,05%.
21. Ajustamentos do valor do activo circulante
Durante o exercício de 2008, realizaram-se os seguintes movimentos nas rubricas de
ajustamentos:
Saldo inicial
Ajustamentos de dívidas a receber:
Outros devedores

44.883

Redução

Saldo final
(6)

44.877

23. Dívidas de cobrança duvidosa
Em 31 de Dezembro de 2008 existem dívidas de cobrança duvidosa na rubrica, “Outros
devedores”, de 44.877 Euros, as quais se encontravam totalmente ajustadas (Nota 21).
25. Dívidas activas e passivas com o pessoal
Em 31 de Dezembro de 2008, estas rubricas tinham a seguinte composição:
2008
Saldos devedores
Saldos credores

22.510
1.706

31. Compromissos Financeiros
O Conselho de Administração da Empresa aprovou, no dia 12 de Dezembro de 2007, o
Plano Estratégico da ZON até 2010 e comunicou a sua intenção de implementar um novo
plano de recompra (“share buyback”) de até 10% do capital da Empresa até 21 de Outubro
de 2009, sujeito às autorizações necessárias para a compra de acções próprias pela ZON e
às condições de mercado. No âmbito da execução do programa de share buyback, o Grupo
recorre à contratação de equity swaps sobre acções próprias em respeito das regras
aplicáveis aos programas de recompra de acções previstas no Regulamento (CE) n.º
2273/2003 da Comissão Europeia, de 22 de Dezembro de 2003 e nas Recomendações da
CMVM sobre a matéria.
Entre 3 de Março de 2008 e 31 de Dezembro de 2008, a ZON Multimédia contratou equity
swaps sobre acções próprias, ao abrigo dos quais, em 31 de Dezembro de 2008, a ZON
detém o direito a adquirir 13.607.079 acções, representativas de 4,4 % do capital, ao valor
nominal total de 84.122.701 Euros (preços de exercício por acção a variar entre 3,66 e 8,947
Euros). Estes equity swaps têm maturidade em 30 de Abril de 2010, havendo a opção de
exercício antecipado, e vencem juros a taxa variável.
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A Autoridade da Concorrência aprovou, a 21 de Novembro de 2008, a aquisição por parte da
empresa participada ZON TV Cabo Portugal, do controlo exclusivo da TVTEL, Bragatel,
Pluricanal Leiria e Pluricanal Santarém, mediante um conjunto de compromissos, dos quais
se destacam:
(i) Compromisso de promoção da entrada de um concorrente na distribuição de televisão por
cabo (através da alienação de um conjunto de células de rede e clientes, em áreas
geográficas onde o grau de sobreposição entre a rede ZON e a rede das empresas
adquiridas seja mais significativo;
(ii) Compromisso de desocupação de espaço em infra-estrutuas das redes secundária e
terciária (através da remoção ou alienação de cabos integrados em células de rede que
não se encontra abrangido pelo compromisso anterior, ou que não foram alienados no
âmbito do compromisso anterior;
(iii) Compromisso de disponibilização de uma oferta grossista de televisão por satélite de
âmbito nacional, através do qual qualquer terceiro possa oferecer, via plataformas de
satélite, serviços de televisão por subscrição em todo o território nacional, sem
necessidade de infra-estruturas de rede.
32. Garantias Prestadas
A 31 de Dezembro de 2008, a Empresa tinha apresentado avales e garantias a favor de
terceiros correspondentes às seguintes situações:
Avales / Fianças (a)
Garantias bancárias a favor de tribunais
Garantias bancárias a favor da Administração Fiscal

35.000.000
561.290
791.784
36.353.074

(a) O aval indicado foi prestado pela Empresa, enquanto accionista (indirecta) da Sport TV,
até ao montante de 70 milhões de Euros, como garantia de um financiamento bancário
concedido àquela entidade destinado à aquisição dos direitos de transmissão dos jogos
da Superliga de Futebol. Este aval terminou em Janeiro de 2009.
Adicionalmente, e no âmbito do programa de recompra de acções e dos contratos de equity
swaps montados sobre acções próprias, a Empresa é obrigada em cada mês, a ter um
depósito garantia equivalente à diferença entre o valor de mercado das acções e 85% do
valor contratualizado das mesmas. Em 31 de Dezembro de 2008, o depósito garantia
ascendia, a aproximadamente, 20,3 milhões de Euros.
34. Provisões
No decurso do exercício de 2008, os movimentos ocorridos nas rubricas de provisões foram
os seguintes:
Saldo inicial
Provisões para impostos
Outras provisões:
Provisões para investimentos financeiros (Notas 16, 40 e 45)
Outras (Nota 46)

Reforço

Redução

Saldo final

473.615

594.577

-

1.068.192

36.570.106
1.026.000
38.069.721

1.784.788
2.379.365

(23.839)
(970.700)
(994.539)

38.331.055
55.300
39.454.547

O reforço das provisões para impostos resulta da perda esperada, relativamente aos
processos fiscais da Lusomundo SGPS (empresa liquidada em 2003) reclamados ou
impugnados judicialmente, pagos ao abrigo do Plano Ferreira Leite e registados como uma
conta a receber do Estado (Nota 49).
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As provisões para investimentos financeiros, resultam da participação da Empresa nos
capitais próprios negativos das empresas participadas, excluindo prestações acessórias. Os
aumentos e reduções destas provisões foram registados por contrapartida de:
Custos e perdas financeiros (Nota 45):
Lusomundo Cinemas
Lusomundo España
Lusomundo Editores

1.704.844
61.507
18.437
1.784.788

Outras variações em capitais próprios (Nota 40):
Lusomundo Cinemas

(23.839)

A redução ocorrida na rubrica de outras provisões respeita, essencialmente, a custos que
haviam sido estimados decorrentes do processo de spin off do Grupo Portugal Telecom e
que se efectivaram durante o exercício de 2008.
36. Composição do Capital
Em 31 de Dezembro de 2008, o capital, totalmente subscrito e realizado, ascendia a
3.090.968 Euros, representado por 309.096.828 acções, escriturais e nominativas, com o
valor nominal de 0,01 Euros cada.
37. Identificação de Pessoas Colectivas com mais de 20% do Capital
Em 31 de Dezembro de 2008, não existem accionistas com uma participação superior a 20%
do capital da Empresa.
40. Movimentos nas Rubricas de Capital Próprio
Os movimentos ocorridos nas rubricas de capital próprio durante o exercício de 2008, foram
como segue:

Rubrica
Capital
Acções próprias - valor nominal
Acções próprias - descontos e prémios
Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas
Reserva legal
Reservas livres
Reservas para acções próprias
Resultados transitados
Resultado líquido do exercício

Aplicação de
resultados

Aquisição de
acções
próprias

3.090.968
31.219.712
3.556.300
247.277.462 (92.729.048)
37.203.286 (16.313.675)
45.505.690 (45.505.690)
367.853.418 (154.548.413)

(7.066)
(5.503.856)
(5.510.922)
5.510.922
1.782.035
(3.728.887)

Saldo inicial

Aumentos

Plano de
acções

46.749.904
46.749.904

1.433.878
1.433.878

Outros
Transferências movimentos
4.017.172
(4.017.172)
-

21.203
(3.658.166)
(3.636.963)

Saldo final
3.090.968
(7.066)
(5.503.856)
35.258.087
3.556.300
150.471.370
5.510.922
14.996.308
46.749.904
254.122.937

Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, as variações ocorridas na rubrica
“Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas” têm o seguinte detalhe:
Resultados não distribuidos da ZON TV Cabo SGPS
Provisão para investimentos financeiros da Lusomundo Cinemas (Nota 34)
Ajustes de parte de capital da ZON TV Cabo SGPS (Nota 10)

4.017.172
23.839
(2.636)
21.203
4.038.375

Acções próprias
A legislação comercial relativa a acções próprias obriga à existência de uma reserva livre de
montante igual ao preço de aquisição dessas acções, a qual se torna indisponível enquanto
essas acções não forem alienadas. Adicionalmente, as regras contabilísticas aplicáveis
determinam que os ganhos ou perdas na alienação de acções próprias sejam registados em
reservas.
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O Conselho de Administração da Empresa aprovou, no dia 12 de Dezembro de 2007, o
Plano Estratégico da ZON até 2010 e comunicou a sua intenção de implementar um novo
plano de recompra (“share buyback”) de até 10% do capital social da Empresa até 21 de
Outubro de 2009, sujeito às autorizações necessárias para a compra de acções próprias pela
ZON e às condições de mercado. Este programa destina-se a: (i) permitir a redução do
capital da ZON (em valor ou quantidade de acções); (ii) assegurar o cumprimento de
obrigações resultantes de eventuais emissões de obrigações convertíveis em acções; e de
(iii) assegurar o cumprimento de programa de atribuição de acções a colaboradores da ZON
ou de empresa participada (Nota 31). Em 4 de Março de 2008 a Empresa iniciou as
aquisições de acções próprias, no âmbito deste programa.
Em 31 de Dezembro de 2008 existiam 706.651 acções próprias, representativas de 0,23%
do capital social.
Adicionalmente, em 31 de Dezembro de 2008, existiam compromissos para aquisição de
13.607.079 acções próprias decorrente de contratos de equity swaps, pelo montante global
de 84.122.701 Euros (Nota 31).
Reserva legal
A legislação comercial e os estatutos da ZON Multimédia estabelecem que, pelo menos, 5%
do resultado líquido anual tem de ser destinado ao reforço da reserva legal, até que esta
represente 20% do capital. Esta reserva não é distribuível a não ser em caso de liquidação
da Empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos, depois de esgotadas todas as
outras reservas, ou para incorporação no capital.
Reservas livres
Durante o exercício de 2008, a rubrica de “Reservas livres” foi reduzida em 92.729.048 Euros
resultante da distribuição de dividendos aprovada na Assembleia-Geral de 21 de Abril de
2008.
O Conselho de Administração aprovou durante o exercício de 2008, um plano de incentivos
(Nota 52) para todos os trabalhadores do Grupo, através de um Plano de Atribuição de
Acções, conforme segue:
Reservas livres
ZON Multimédia
TV Cabo Portugal
Lusomundo Audiovisuais
Lusomundo Cinemas
ZON TV Cabo Madeirense
ZON Conteúdos
ZON TV Cabo Açoreana
Grafilme
Plano de acções
Passivos por impostos diferidos (Nota 6)

1.319.266
363.977
129.371
69.400
31.636
22.898
12.804
1.502
1.950.854
(516.976)
1.433.878

(i) Os montantes relacionados com as restantes empresas do Grupo, no montante de
631.588 Euros, foram registados na rubrica de “Acréscimos de proveitos” (Notas 16 e 51),
enquanto que o valor respeitante aos empregados da ZON Multimédia, foram registados
em “Custos com pessoal”.
Resultado líquido
A Assembleia Geral realizada em 21 de Abril de 2008 aprovou a proposta do Conselho de
Administração de pagamento de um dividendo ordinário por acção de 0,20 Euros
(61.819.365 Euros) referente ao resultado líquido apurado no exercício findo em 31 de
Dezembro de 2007 de 45.505.690 Euros acrescido de resultados transitados no montante de
16.313.675 Euros, e a distribuição de um dividendo extraordinário por acção de 0,30 Euros
(92.729.048 Euros) correspondente a um dividendo total global de 154.548.413 Euros.
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Os dividendos atribuídos às acções próprias, não distribuídos, no montante de 1.782.035
Euros, estão incluídos na rubrica de Resultados Transitados.
43. Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais
As remunerações auferidas pelos membros dos órgãos sociais da ZON Multimédia nos
exercícios de 2008 e 2007, foram as seguintes:
2008
Administradores executivos e não executivos (a)
Fiscal Único
Mesa da Assembleia-Geral

2007

2.614.713
37.780
5.079

1.560.976
6.250
2.186

2.657.572

1.569.412

(a) Adicionalmente, às remunerações supra indicadas, no exercício de 2008, foram
atribuídos prémios de desempenho aos Administradores no montante de 694.375 Euros
relativamente à performance de 2007, e no exercício de 2007 foram atribuídos prémios de
desempenho no montante de 435.000 Euros, relativamente à performance de 2006.
44. Prestações de serviços
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, as prestações de serviços, no montante de
31.101.165 Euros referem-se na sua totalidade a management fees relativos a serviços
prestados e debitados às empresas participadas, ZON TV Cabo Portugal, ZON Conteúdos,
ZON Lusomundo Audiovisuais e Lusomundo Cinemas (Nota 16).
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2007, as prestações de serviços, no montante de
24.618.434 Euros referiam-se igualmente na sua totalidade a management fees relativos a
serviços prestados e debitados às empresas participadas. A variação da rubrica face a 2007
é totalmente explicada pelo aumento das receitas das empresas participadas, uma vez que o
management fee é apurado com base nos proveitos apurados pelas empresas participadas.
45. Demonstração dos Resultados Financeiros
Os resultados financeiros dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, têm a
seguinte composição:
Custos e perdas:
Juros de financiamentos (a)
Amortizações de trespasses (Notas 6 e 10)
Perdas em empresas do grupo e associadas (b)
Juros de equity swap's (c)
Serviços bancários (d)
Outros juros suportados
Outros custos e perdas financeiros
Resultados financeiros
Proveitos e ganhos:
Ganhos em empresas do grupo e associadas (b)
Juros obtidos (e)
Reversões e outros proveitos e ganhos financeiros (f)
Outros proveitos e ganhos financeiros (g)
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2008

2007

23.913.347
4.360.111
1.792.606
1.935.587
992.926
21.658
84.641
33.100.876

6.733.676
4.360.111
4.546.304
113.942
92.325
69.076
15.915.434

36.274.393

37.851.282

69.375.269

53.766.716

53.552.455
15.812.663
10.151

48.211.393
3.387.552
2.163.792
3.979

69.375.269

53.766.716
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(a) No exercício de 2008, os juros de financiamento suportados pela ZON Multimédia, têm a
seguinte composição:
Papel comercial (h)
Empréstimos de empresas do Grupo ZON Multimédia (Nota 16)
Juros do Fundo para o Audiovisual (Nota 50)
Outros (i)

18.518.257
4.380.079
766.568
248.443
23.913.347

310.310
3.780.554
446.503
2.196.309
6.733.676

(b) No exercício de 2008, as rubricas de “Perdas em empresas do grupo e associadas” e
“Ganhos em empresas do grupo e associadas” resultam da aplicação do método de
equivalência patrimonial aos investimentos financeiros em empresas participadas e foram
registadas por contrapartida das seguintes rubricas:
Ganhos
Partes de capital em empresas do grupo e associadas (Nota 10)

53.552.455

Perdas
Provisões para investimentos financeiros negativos (Nota 34)
Partes de capital em empresas do grupo e associadas (Nota 10)

(1.784.788)
(7.818)
(1.792.606)

Ganhos líquidos de perdas em empresas do grupo e associadas (Nota 6)

51.759.849

(c) No exercício de 2008, os juros suportados com derivados referem-se exclusivamente aos
juros pagos, no âmbito dos contratos de equity swaps (Nota 40).
(d) No exercício de 2008, o aumento na rubrica de serviços bancários é explicado,
essencialmente, pelas comissões de montagem dos empréstimos de papel comercial,
cuja divida afecta em 31 de Dezembro de 2007 era de 70.000.000 Euros, e em 31 de
Dezembro de 2008 é de 545.000.000 Euros.
(e) No exercicio de 2008, os juros obtidos, incluem 14.066.406 Euros (Nota 16) referentes a
empresas do Grupo ZON.
(f) No exercicio de 2007, este montante respeita ao ganho obtido com a liquidação dos equity
swaps que a Empresa detinha sobre 945.000 acções próprias (2.163.792 Euros).
(g) Deste montante, 8.063 Euros são referentes a ganhos com a alienação da Octal TV (Nota
10).
(h) O aumento de juros suportados de papel comercial é consequência do acréscimo de
endividamento da ZON Multimedia durante 2008.
(i) Em 31 de Dezembro de 2007, deste montante 2.196.309 Euros são referentes a juros
debitados pela Portugal Telecom, quando a Empresa integrava o Grupo PT.
46. Demonstração dos Resultados Extraordinários
Os resultados extraordinários dos exercícios de 2008 e 2007, têm a seguinte composição:
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2008
Custos e perdas:
Custos decorrentes do processo de spin off do Grupo PT
Prémios (i)
Multas
Perdas em imobilizações
Donativos
Compensações por rescisão de contratos trabalho
Outros custos e perdas extraordinários

Resultados extraordinários
Proveitos e ganhos:
Proveitos decorrentes da anulação de acrescimos de custos para spin off
Redução de provisões (ii) (Nota 34)
Ganhos em imobilizações (iii)
Correcções relativas a exercícios anteriores
Outros proveitos e ganhos extraordinários (iV)

6.806.519
244.383
219.274
24.881
21.250

2007
8.414.051

163.400

5.807
555.413
902.862
23.786

7.479.707

9.901.919

1.950.570
9.430.277

(3.654.606)
6.247.313

7.998.667
970.700
18.420
442.490

5.480.510
760.105
2.030
4.668

9.430.277

6.247.313

(i)

Este montante respeita ao valor entregue aos vencedores do concurso “Prémio ZON
Criatividade”, em 15 de Dezembro de 2008.

(ii)

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, as reduções de provisões referem-se
essencialmente à anulação da provisão para custos decorrentes do spin-off do Grupo
PT. No exercício findo em 31 de Dezembro de 2007, as reduções de provisões referemse essencialmente a uma re-estimativa da Empresa relativamente aos riscos gerais de
negócio das suas participadas.

(iii) Em 31 de Dezembro de 2007, este montante refere-se à anulação da mais valia obtida
pela ZON Multimedia por vendas de direitos a empresas participadas, sendo que a mais
valia foi reconhecida pelo período de amortização desses direitos.
(iv) Os outros proveitos e ganhos extraordinários referem-se, essencialmente, a despesas
suportadas anteriormente e facturadas a terceiros.
47. Informações Exigidas por Diplomas Legais
Nos termos do Artigo 21.º do Decreto-Lei nº 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que não
existem dívidas em mora ao Estado nem à Segurança Social.
Conforme disposição do n.º 4 do artigo 397.º do CSC informa-se que no decorrer do 2007
não foram efectuados quaisquer negócios entre a ZON Multimédia e membros dos seus
órgãos sociais.
48. Dívidas a Instituições de Crédito
Em 31 de Dezembro de 2008, a Empresa tem uma dívida de 545.000.000 Euros, sob a
forma de papel comercial, contratada com seis instituições bancárias, correspondendo a sete
programas. Todas as emissões efectuadas até ao momento têm liquidação prevista para o
corrente ano, vencendo juros que variam entre 3,443% e 5,546%. Destes, a Empresa tem
contratado sete programas agrupados de papel comercial a 2, 3 e 5 anos, no valor de
285.000.000 Euros. Dado que a Empresa pretende renovar as emissões actuais até à
maturidade dos programas e os mesmos têm subscrição garantida pelo organizador, o valor
em questão, apesar de ter vencimento no curto prazo foi classificado como de médio e longo
prazo para efeitos de apresentação em Balanço. Os restantes programas face à liquidação
prevista, foram classificados como de curto prazo.
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Em 31 de Dezembro de 2008, os principais condicionalismos financeiros (“covenants”)
incluídos em contratos de papel comercial, todos eles em situação de cumprimento àquela
data, eram como segue:
Negative pledge
Os programas de papel comercial estão abrangidos por cláusulas de Negative pledge, as
quais impõem restrições à constituição de garantias reais sobre os activos das empresas
englobadas na consolidação do Grupo.
Pari-Passu
Os programas de papel comercial estão abrangidos por cláusulas de Pari Passu, as quais
permitem o acordo entre as partes envolvidas para que o credor possa beneficiar de
garantias adicionais sobre futuros empréstimos.
Cross Default
Esta cláusula específica que caso outro empréstimo com esta cláusula, a mesma não for
cumprida, então este empréstimo também apresenta incumprimento.
Ownership Clause
Os programas de papel comercial que apresentam esta cláusula estabelecem que caso
ocorram alterações na estrutura accionista activo da Empresa, então o contrato de
empréstimo termina.
A Empresa tem ainda que manter os seguintes rácios financeiros:
Net Debt/EBITDA < 3 e EBITDA/Juros Líquidos > 5
49. Estado e Outros Entes Públicos
Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, os saldos com o Estado e Outros Entes Públicos
tinham a seguinte composição:

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)
Imposto sobre o valor acrescentado
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
Contribuições para a Segurança social
Outros (i)

2008
Saldos
devedores
3.160.364
38.297
1.068.192
4.266.853

Saldos
credores
1.522.020
1.989.924
170.852
105.285
25
3.788.106

2007
Saldos
Saldos
devedores
credores
1.182.323
874.235
247.763
303.550
126.690
1.095.917
385
2.526.003
1.304.860

(i) Em 31 de Dezembro de 2008 o saldo a receber respeita a processos fiscais reclamados
ou impugnados judicialmente, pagos ao abrigo do Plano Ferreira Leite, sendo que a
Empresa registou uma provisão para a perda estimada, decorrente do processo (Nota
34).
Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, os saldos devedores de IRC relativos ao regime
especial de tributação dos grupos de sociedades, são conforme segue:
Pagamentos especiais por conta (i)
Retenção de impostos sobre rendimentos

2008
1.320.308
2.141.833
3.462.141

2007
1.182.323
1.182.323

O montante de imposto a pagar de IRC tem o seguinte detalhe:
Imposto estimado pelas participadas da ZON Multimédia (Derrama e Tributação Autónoma)
Imposto estimado pela ZON Multimédia (Derrama e Tributação Autónoma (Nota 6))
Imposto retido na fonte pela ZON Multimédia
Outros
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50. Outros Devedores e Credores
Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, os saldos destas rubricas, apresentam a seguinte
composição:
2008
Saldos
devedores
Curto prazo:
Empresas do Grupo ZON Multimédia
Fundo para o Audiovisual (a)
Outros (b)
Médio e longo prazo:
Fundo para o Audiovisual (a)

2007
Saldos
credores

Saldos
devedores

Saldos
credores

1.030.000
296.009

199.845
4.407.792
809.819

25.442
229.178

29.720
4.233.432
2.180.123

1.326.009

5.217.611

254.620

6.443.275

-

11.830.162
11.830.162

-

16.237.954
16.237.954

(a) Conforme mencionado na Nota 10, no exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, a
Empresa subscreveu unidades de participação no Fundo para o Audiovisual, no valor de
25 milhões de Euros. O calendário de pagamento da subscrição é conforme segue:
Ano
2009
2010
2011
2012

Valor nominal
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.500.000
17.500.000

Em 31 de Dezembro de 2008, a responsabilidade pela realização das unidades de
participação subscritas não realizadas pelo correspondente valor descontado é
conforme segue:
Valor nominal
Passivo de curto prazo
Passivo de médio longo prazo

5.000.000
12.500.000
17.500.000

Valor descontado
4.407.792
11.830.162
16.237.954

A Empresa procedeu à actualização dos pagamentos de várias subscrições em
2007.Periodicamente regista o correspondente custo financeiro. No exercício findo em
31 de Dezembro de 2008, custo financeiro ascendeu a 766.568 Euros (Nota 45).
(b) Deste montante, o valor de 1.030.000 Euros está relacionado com serviços de
assessoria financeira, prestados no exercício de 2008.
51. Acréscimos e Diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, os saldos destas rubricas, apresentam a seguinte
composição:
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2008
Acréscimos de proveitos:
Empresas do grupo (Nota 16) (a)
Facturação a emitir
Outros acréscimos de proveitos

Custos diferidos:
Comissões Financeiras - Papel comercial (b)
Juros suportados - Papel comercial (c)
Fornecimentos e serviços externos
Custos com pessoal

Acréscimos de custos:
Férias, subsídios de férias e Natal e outras remunerações
Encargos financeiros a liquidar (d)
Contratos e Trabalhos Especializados
Outros acréscimos de custos
Encargos com spin-off

2007

7.366.297
33.838
5.440

710.458
16.497
-

7.405.575

726.955

2.153.669
1.830.997
187.639
9.567
4.181.872

212.900
5.289
218.189

3.516.697
2.424.336
573.849
17.467
6.532.349

2.557.937
719.058
137.213
20.530
8.021.000
11.455.738

(a) Em 31 de Dezembro de 2008 os acréscimos de proveitos referentes a empresas do
grupo têm o seguinte detalhe
2008
Serviços de gestão a facturar
Juros a obter
Plano de incentivos (Nota 40)
Outros

2.521.361
4.199.397
631.588
13.951
7.366.297

Em 31 de Dezembro de 2007 este montante era constituído exclusivamente por juros a
obter de empresas do Grupo. A variação desta rubrica, resulta essencialmente do
aumento de endividamento das restantes empresas do Grupo ZON para com a ZON
Multimedia, nomeadamente da ZON TV Cabo SGPS (suprimentos de 121.000.000
Euros para financiar a compra de direitos da Sport TV) e da ZON TV Cabo Portugal
(para financiar a compra das participações financeiras nas empresas TVTel e do Grupo
Parfitel).
(b) Os montantes registados na rubrica “Comissões Financeiras – Papel comercial”
correspondem a comissões de montagem das diversas emissões de papel comercial,
que são reconhecidas em custo pelo período em que a emissão de papel comercial
associada se encontra em vigor (Nota 48).
(c) Os custos diferidos com juros de papel comercial são respeitantes a juros cobrados
antecipadamente, nos programas de papel comercial do BES de 50 e 100 milhões de
Euros.
(d) Os montantes indicados na rubrica Encargos financeiros a liquidar, apresentam a
seguinte composição:
2008
Papel Comercial
Derivados
Empresas do grupo e associadas (Nota 16)
Outros encargos financeiros a liquidar

1.207.413
394.435
774.281
48.207
2.424.336
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52. Plano de incentivos
O Conselho de Administração aprovou durante o exercício de 2008, um plano de incentivos
para todos os empregados do Grupo. Este plano é constituído pela atribuição de acções da
ZON Multimédia, representativas de uma percentagem, em 2008 de 0,24% do seu capital,
distribuídas por um período de cinco anos, com início em 2009. Para os próximos exercícios,
o número de acções a atribuir e o seu valor de exercício são definidos em cada ano a que se
refere a atribuição dos direitos. A atribuição de acções depende do cumprimento de
determinadas metas quantitativas (performance financeira da Empresa, no caso de
Executivos Seniors) e qualitativas (relativas aos restantes empregados abrangidos pelo
plano).
Nos termos do plano, aprovado em 9 de Outubro de 2008, foi atribuido aos seus
beneficiários um conjunto de 748.617 acções (0,24%), ao preço de exercício determinado na
data da atribuição, correspondendo à média ponderada das cotações de fecho das acções
da ZON, nos quinze dias úteis anteriores à data da respectiva atribuição.
Em resultado das avaliações efectuadas e do valor das acções, a Empresa reconheceu as
responsabilidades decorrentes do referido plano no montante de 1.950.854 Euros na rubrica
de Custos com Pessoal por contrapartida de Reservas (Nota 40), bem como um passivo por
imposto diferido no montante de 516.976 Euros (Nota 6).
53. Notas explicativas à Demonstração de Resultados por Funções
A Demonstração de Resultados por Funções (“DRF”) foi elaborada tendo em consideração o
disposto na Directriz Contabilística nº 20, havendo os seguintes aspectos a salientar:
(a)

A rubrica “Custos administrativos” da DRF inclui as rubricas de “Custos com o
pessoal”, “Amortizações” e diversas rubricas de “Fornecimentos e serviços externos”
da DRN, nomeadamente: trabalhos especializados, rendas e alugueres, comunicação
e honorários.

(b)

A rubrica “Outros custos e perdas operacionais” da DRF inclui as rubricas de
“Impostos”, “Provisões”, algumas rubricas de “Fornecimentos e serviços externos” e
ainda valores registados em “Custos e perdas extraordinários” da DRN.

(c)

A rubrica “Custo líquido de financiamento” da DRF distingue-se dos resultados
financeiros apresentados na DRN, uma vez que não inclui os ganhos e perdas em
empresas do grupo e associadas nem a amortização de trespasses (goodwill).
A rubrica “Ganhos em filiais e associadas” inclui as rubricas da DRN de “Ganhos e
perdas em empresas do grupo e associadas”, “Rendimentos de participações de
capital”, “Amortizações e ajustamentos para aplicações e investimentos financeiros” e
“Ganhos em alienações de empresas associadas”.

(d)

(e)

A rubrica “Ganhos em outros investimentos” , a 31 de Dezembro de 2007, refere-se ao
ganho com a liquidação das equity swaps .

(f)

O valor da rubrica “Imposto sobre os resultados correntes” da DRF difere da rubrica
“Imposto sobre o rendimento” da DRN, uma vez que a primeira inclui as rubricas
“Insuficiência da estimativa de imposto” e “Correcção de impostos de exercícios
anteriores”, registados como custos e perdas extraordinários na DRN.

54. Notas explicativas à Demonstração dos Fluxos de Caixa
A demonstração dos fluxos de caixa foi elaborada observando as disposições da Directriz
Contabilística n.º 14, havendo os seguintes aspectos a salientar:
54.1

Recebimento de clientes
Em 31 de Dezembro de 2008 os recebimentos de clientes, no montante de 35.137.546
Euros respeitam a management fees e têm a seguinte composição:
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TV Cabo Portugal
Lusomundo Cinemas
Lusomundo Audiovisuais
ZON Conteúdos

27.496.481
2.879.025
2.770.650
1.991.390
35.137.546

54.2 Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento
No exercício de 2008, a rubrica “Pagamento / recebimento do imposto sobre o
rendimento” refere-se a pagamentos de imposto sobre o rendimento ao Estado, não
tendo havido qualquer recebimento de empresas do grupo no âmbito do consolidado
fiscal.
54.3 Outros pagamentos / recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias
No exercício de 2008, a rubrica “Pagamentos / recebimentos relacionados com rubricas
extraordinárias” refere-se, essencialmente, aos pagamentos de custos de reestruturação
decorrentes do processo de Spin off com o Grupo Portugal Telecom.
54.4 Recebimentos provenientes de reembolso de empréstimos concedidos a
empresas do grupo
No exercício de 2008, a rubrica “Reembolso de empréstimos concedidos a empresas do
grupo ” tem a seguinte composição:
Lusomundo España
ZON Conteudos
ZON Lusomundo Audiovisuais
ZON Serviços

180.000
350.169
36.796
20.351
587.316

54.5 Recebimentos provenientes de dividendos
No exercício de 2008, foi registado na rubrica de “Dividendos” o montantes de
42.653.876 Euros (Nota 10) relativos a recebimentos de dividendos da ZON TV Cabo
SGPS.
54.6 Pagamentos respeitantes a investimentos financeiros
No exercício de 2008, os movimentos registados na rubrica “Investimentos financeiros”
têm a seguinte composição:
Investimentos financeiros em empresas do grupo (Nota 10):
ZON Serviços

602.133

Títulos e outras aplicações financeiras (Nota 50):
Fundo de investimento do cinema e audiovisual

5.000.000

Prestações Suplementares/acessórias (Nota 10) :
Lusomundo Cinemas

1.000.000

Suprimentos (Nota 10):
ZON TV Cabo SGPS
Lusomundo España

121.000.000
150.000
121.150.000
127.752.133
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54.7 Pagamentos respeitantes a empréstimos concedidos a empresas do grupo e
associadas
No exercício de 2008, os movimentos registados na rubrica “Empréstimos concedidos a
empresas do grupo e associadas” decorrem essencialmente das operações de In House
Cash do Grupo e têm a seguinte composição:
ZON TV Cabo Portugal
ZON Lusomundo Audiovisuais

228.465.275
3.851.518
232.316.793

54.8 Recebimentos provenientes de empréstimos obtidos
No exercício de 2008, os movimentos registados na rubrica “Empréstimos obtidos”
referem-se a contratação de programas de Papel Comercial.
54.9 Recebimentos respeitantes a empréstimos obtidos de empresas do grupo e
associadas
No exercício de 2008, os movimentos registados na rubrica “Empréstimos obtidos de
empresas do grupo e associadas” têm a seguinte composição:
Zon Conteúdos
ZON TV Cabo SGPS
ZON Serviços de Gestão Partilhados
Lusomundo Cinemas
Lusomundo Imobiliária 2
Lusomundo SII

20.828.730
3.174.852
1.823.333
1.574.631
358.914
167.897
27.928.357

54.10

Pagamentos provenientes de empréstimos obtidos
No exercício de 2008, os movimentos registados na rubrica “Empréstimos obtidos”
referem-se a liquidação de programas de Papel Comercial.

54.11 Pagamentos respeitantes a reembolsos de empréstimos obtidos de empresas
do grupo
No exercício de 2008, os movimentos registados nesta rubrica têm o seguinte
detalhe:
ZON TV Cabo Portugal
Lusomundo Editores
Empracine

54.12

3.190.150
74.959
10.488
3.275.597

Discriminação dos componentes de caixa e seus equivalentes

A composição da rubrica de caixa e seus equivalentes em 31 de Dezembro de 2008 e
2007, é a seguinte:
2008

2007

Disponibilidades constantes do balanço:
Caixa
Depósitos bancários
Títulos negociáveis (Nota 17)

5.033
32.945.251
12.000.000

7.000
34.211.161
-

Saldo de caixa e seus equivalentes

44.950.284

34.218.161
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55. Processos Judiciais em Curso
No âmbito da verificação do cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis ao Grupo,
as operações da ZON Multimédia estão sujeitas a investigações e inspecções,
essencialmente, pela Autoridade da Concorrência, pela ANACOM e pela Comissão
Europeia. Actualmente, estão em curso algumas investigações conduzidas pela Autoridade
da Concorrência relativamente à actividade da ZON Multimédia, da ZON TV Cabo Portugal e
da ZON Conteúdos por alegadas práticas restritivas da concorrência. Caso a ZON
Multimédia venha a ser indiciada pelo incumprimento das leis e regulamentos aplicáveis,
podem ser aplicadas multas e penalidades ao abrigo da legislação vigente. Neste contexto a
A ZON Multimédia e a TV Cabo Portugal foram alvo de uma nota de ilicitude, por alegada
prática proibida ao abrigo do artigo 4º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, decorrente de
alegadas cláusulas de preferência e de exclusividade constantes de um “Acordo de
Parceria” entre a ZON Multimédia, a TV Cabo Portugal e a SIC – Sociedade Independente
da Comunicação, S.A. (SIC), celebrado em 27 de Março de 2000, no quadro de uma
concentração objecto de notificação prévia relativa à aquisição da Lisboa TV – Informação e
Multimédia, S.A. pela SIC. Na sequência desta nota de ilicitude, em Agosto de 2006 a
Autoridade da Concorrência decidiu aplicar à ZON Multimédia e à TV Cabo Portugal uma
coima de 2,5 milhões de Euros, tendo a ZON Multimédia e a TV Cabo Portugal impugnado a
decisão junto do Tribunal do Comércio de Lisboa no dia 8 de Setembro de 2006. Na
sequência desta impugnação, o Tribunal do Comércio, por sentença de 10 de Agosto de
2007, declarou o procedimento contra-ordenacional parcialmente extinto, por prescrição,
relativamente à alegada cláusula de preferência, tendo ainda sido declarada a nulidade de
todo o processo a partir de 1 de Setembro de 2005, nomeadamente da decisão da
Autoridade da Concorrência de 8 de Agosto de 2006. Desta sentença foi interposto
recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa pela Autoridade da Concorrência, pela ZON
Multimédia e pela TV Cabo Portugal. O Tribunal da Relação de Lisboa manteve a decisão
do Tribunal de Comércio de Lisboa. Presentemente, desconhece-se se a Autoridade da
Concorrência vai retomar o processo e se decidirá pela aplicação de alguma coima à ZON
Multimédia ou à ZON TV Cabo Portugal. A ZON Multimédia entende, baseada em
informações provenientes dos seus advogados, que destes processos não resultarão
impactos materialmente relevantes, susceptíveis de afectar as suas demonstrações
financeiras em 31 de Dezembro de 2008.

O Técnico Oficial de Contas
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DOCUMENTOS DE APRECIAÇÃO DAS CONTAS
CONSOLIDADAS
RELATÓRIO E PARECER DA COMISSÃO DE
AUDITORIA
Exmos. Senhores Accionistas,
De acordo com os estatutos a fiscalização da Sociedade compete a uma Comissão de
Auditoria, composta por três membros não executivos do Conselho de Administração,
nomeados pela Assembleia-Geral, cabendo, ainda, o exame das contas da Sociedade a um
Revisor Oficial de Contas.
Nestas circunstâncias, e nos termos previstos na alínea g) do artigo 423.º-F do Código das
Sociedades Comerciais, apresentamos o nosso Relatório sobre a acção fiscalizadora, bem
como o nosso Parecer sobre o Relatório e Contas Individuais da ZON MULTIMÉDIA –
Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, SA relativo ao exercício findo em 31 de
Dezembro de 2008.
Em 2008 a Comissão de Auditoria alterou a sua constituição, uma vez que por renúncia ao
cargo do Administrador Dr. José António de Melo Pinto Ribeiro, apresentada em 29 de
Janeiro de 2008, foi eleito para sua substituição, em 21 de Abril de 2008, o Prof. Paulo
Cardoso Correia da Mota Pinto.
A actividade da Comissão de Auditoria enquadra-se no Regulamento de Procedimentos que
foi aprovado pelo Conselho de Administração.
Ao longo do ano, a Comissão de Auditoria acompanhou regularmente a evolução da
actividade da Sociedade e das suas principais subsidiárias e vigiou a observância da lei e do
contrato de sociedade, tendo procedido à fiscalização da administração da Sociedade, da
eficácia dos sistemas de gestão de riscos, de controlo interno e de auditoria interna, e da
preparação e divulgação da informação financeira, bem como à verificação da regularidade
dos registos contabilísticos, da exactidão dos documentos de prestação de contas
individuais, e das políticas contabilísticas e critérios valorimétricos adoptados pela
Sociedade, por forma a assegurar que os mesmos conduzem a uma correcta avaliação do
património e dos seus resultados.
No exercício das nossas competências, participámos em todas as reuniões do Conselho de
Administração e reunimos com o Revisor Oficial de Contas e os Auditores Externos no
sentido de acompanhar os trabalhos de auditoria por estes efectuados e tomar conhecimento
das respectivas conclusões, fiscalizando os trabalhos desenvolvidos pelo Revisor Oficial de
Contas e pelos Auditores Externos e a respectiva independência. Reunimos também com os
responsáveis pelos Departamentos de Auditoria Interna e de Serviços Jurídicos e ainda com
a Comissão Executiva e com o Administrador responsável pela área financeira sempre que
considerámos necessário e oportuno. De todos obtivemos total colaboração.
A Comissão acompanhou o sistema para recepção e tratamento de participações de
irregularidades. Este sistema está disponível a todos accionistas, a todos os colaboradores
bem como ao público em geral. Todas as participações que foram recebidas foram
devidamente analisadas.
No âmbito das suas competências e de acordo com o seu regulamento a Comissão de
Auditoria, após a apreciação e avaliação do desempenho e independência dos Auditores
Externos, decidiu propor ao Conselho de Administração, que aprovou, a manutenção da
mesma firma de auditoria para realização dos serviços de auditoria externa no exercício de
2009.
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PARECER:
A Comissão de Auditoria tomou conhecimento das conclusões dos trabalhos de revisão de
contas e dos trabalhos de auditoria externa sobre as Demonstrações Financeiras Individuais
do exercício de 2008, que compreendem o Balanço, a Demonstração dos resultados, a
Demonstração das alterações no capital próprio, a Demonstração dos fluxos de caixa e o
respectivo Anexo, os quais não apresentam reservas, e apreciou a minuta do Relatório sobre
a Fiscalização, elaborado pelo Revisor Oficial de Contas.
No âmbito das competências que nos foram conferidas, verificámos que o Relatório de
Gestão e as Demonstrações Financeiras Individuais referentes ao exercício findo em 31 de
Dezembro de 2008 satisfazem os requisitos legais, contabilísticos e estatutários aplicáveis.
Nestes termos, tendo em consideração as informações recebidas do Conselho de
Administração, dos serviços da Sociedade, do Revisor Oficial de Contas e do Auditor
Externo, somos do parecer que:
i)

nada obsta à aprovação do Relatório de Gestão;

ii)

nada obsta à aprovação das Demonstrações Financeiras; e

iii)

nada obsta à aprovação da proposta de aplicação de resultados apresentada pelo
Conselho de Administração.

Lisboa, 1 de Abril de 2008

A COMISSÃO DE AUDITORIA
______________________________________________
Vítor Fernando da Conceição Gonçalves
_______________________________________________
Nuno João Francisco Soares de Oliveira Silvério Marques
_______________________________________________
Paulo Cardoso Correia da Mota Pinto
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS INDIVIDUAIS
INTRODUÇÃO
1.
Examinámos as demonstrações financeiras da ZON Multimédia – Serviços de
Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A., as quais compreendem o Balanço em 31 de
Dezembro de 2008 (que evidencia um total de 995.241.976 euros e um capital próprio de
254.122.937 euros, incluindo um resultado líquido de 46.749.904 euros), as Demonstrações
dos resultados por naturezas e por funções e a Demonstração dos fluxos de caixa do
exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos.
RESPONSABILIDADES
2.
É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de
demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição
financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a
adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de
controlo interno apropriado.
3.
A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e
independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.
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 estão isentas de distorções
materialmente relevantes. Para tanto o referido exame inclui:
- 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;
- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua
divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
-

a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade;

- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das
demonstrações financeiras; e
- a verificação da concordância do relatório de gestão com as demonstrações
financeiras.
5.
Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a
expressão da nossa opinião.
OPINIÃO

6. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma
verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição
financeira da ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS,
S.A., em 31 de Dezembro de 2008, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa
no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos
geralmente aceites em Portugal.
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7. Também em nossa opinião, o relatório de gestão é concordante com as referidas
demonstrações financeiras.

Lisboa, 2 de Abril de 2009

OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, Lda.
Representada por
José Vieira dos Reis, ROC n.º 359
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RELATÓRIO DE AUDITORIA ELABORADO POR
AUDITOR REGISTADO NA CMVM
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6. DECLARAÇÃO EMITIDA PARA EFEITOS
DA ALÍNEA C) DO Nº 1 DO ARTIGO 245º DO
CÓDIGO VM
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 245.º do Código dos
Valores Mobiliários, os membros do Conselho de Administração da ZON Multimédia, cuja
identificação e funções se indicam infra, declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento:
a)
O relatório de gestão, as contas anuais, a certificação legal de contas e demais
documentos de prestação de contas individuais, exigidos por lei ou regulamento, todos
relativos ao exercício findo a 31 de Dezembro de 2008, foram elaborados em conformidade
com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do
activo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da Sociedade;
b)
O relatório de gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e
da posição da Sociedade e, quando aplicável, contém uma descrição dos principais riscos e
incertezas com que se defrontam.

Lisboa, 2 de Abril de 2009

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
Daniel Proença de Carvalho
(Presidente do Conselho de Administração)
Rodrigo Jorge de Araújo Costa
(Presidente da Comissão Executiva)
José Pedro Faria Pereira da Costa
(Administrador Executivo)
Luís Miguel Gonçalves Lopes
(Administrador Executivo)
Duarte Maria de Almeida e Vasconcelos Calheiros
(Administrador Executivo)
Vítor Fernando da Conceição Gonçalves
(Presidente da Comissão de Auditoria)
Nuno João Francisco Soares de Oliveira Silvério Marques
(Membro da Comissão de Auditoria)
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Paulo Cardoso Correia da Mota Pinto
(Membro da Comissão de Auditoria)
Fernando Fortuny Martorell
(Vogal do Conselho de Administração)
António Domingues
(Vogal do Conselho de Administração)
Luís João Bordallo da Silva
(Vogal do Conselho de Administração)
László Istvan Hubay Cebrian
(Vogal do Conselho de Administração)
Norberto Emílio Sequeira da Rosa
(Vogal do Conselho de Administração)
Jorge Telmo Maria Freire Cardoso
(Vogal do Conselho de Administração)
Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira
(Vogal do Conselho de Administração)
João Manuel Matos Borges de Oliveira
(Vogal do Conselho de Administração)
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