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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 2009 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.
Resultado
Líquido (m€)
PGAAP

39.332

Desmantelamento de activos
Alocação do goodwill gerado na aquisição de empresas
Amortização do Goodwill
Derivados
Activos financeiros disponíveis para venda
Outros ajustamentos IFRS

(210)
(5.273)
11.453
(176)
(390)
(748)

IFRS

43.988

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.
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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 2009 apurou-se, como resultado líquido do
exercício, o montante de 39.332.268 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:
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 39.332.268 Euros, seja pago aos accionistas, acrescido de 10.123.223 Euros
de reservas livres, o que representa um pagamento global a título de dividendos ordinários
para o exercício de 2009 de 49.455.491 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 49.455.491 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;
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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, 22 de Março de 2010

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 2009:
Nome
Daniel Proença de Carvalho
Cônjuge
Rodrigo Jorge de Araújo Costa
José Pedro Faria Pereira da Costa
Luís Miguel Gonçalves Lopes
Duarte Maria de Almeida e Vasconcelos Calheiros

Cargo

Saldo 31/12/2008

Presidente do Conselho de Administração

0
28

Presidente da Comissão Executiva

377,500

Vogal Executivo
Vogal Executivo

7,000
6,000

Vogal Executivo

2,005

Fernando Fortuny Martorell

Vogal Não Executivo

0

António Domingues (1)
Grupo BPI
Luís João Bordallo da Silva (2)

Vogal Não Executivo

0
27,193,460
0
17,882,962
0
0
54,967,058

Grupo Cinveste (3)
László Istvan Hubay Cebrian
Norberto Emílio Sequeira da Rosa (4)

Vogal Não Executivo
Vogal Não Executivo
Vogal Não Executivo

Grupo CGD (5)
Jorge Telmo Maria Freire Cardoso (6)
Caixa Banco de Investimento

Vogal Não Executivo

Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira (7)

Vogal Não Executivo

0
9,892,135
0

Saldo 31/12/2009
Transacções 2009
Aquisições Alienações Preço Unitário
Data
0
28
76,823
4.27 €
08-05-2009
506,313
1,990
3.77 €
12-05-2009
50,000
41,062
41,062
18,418
1,990
-

-

3.72 €
4.27 €
4.27 €
4.27 €
3.77 €
-

24-06-2009
08-05-2009
08-05-2009
08-05-2009
12-05-2009
-

2,280,532
-

1,367,498
-

-

-

-

-

-

-

19,308,986
-

7,984,669
-

-

-

-

-

-

-

0
9,892,135
0

3,446,300
4,519,680

-

-

0

-

-

0

-

-

-

-

630

-

4.10 €

29-01-2009

7,965,980
6,989,704
0
15,190,000
0
0
0
0
3,985,488
0
3,985,488

10,000

-

4.01 €

31-03-2009

1,990
465
3,075
433
3,025
365

-

3.77 €
4.10 €
4.01 €
4.10 €
4.01 €
4.10 €

13-05-2009
29-01-2009
31-03-2009
29-01-2009
31-03-2009
29-01-2009

Controlinveste Comunicações, SGPS, SA

3,446,300

-

Controlinveste Comunicações (II), SGPS, SA

4,519,680

7,965,980

Controlinveste International, Sarl
Gripcom, SGPS, SA.
João Manuel Matos Borges de Oliveira (8)
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 (9)
Metalgest - Sociedade de Gestão, SGPS, SA
Fernando Marques Oliveira (10)
Metalgest - Sociedade de Gestão, SGPS, SA
Adriano José de Seabra Duarte Neves

Vogal Não Executivo
Presidente da Comissão de Auditoria
Vogal da Comissão de Auditoria
Vogal da Comissão de Auditoria
Revisor Oficial de Contas
Suplente Revisor Oficial de Contas

0
6,989,704
0
15,190,000
0
0
0
0
3,985,488
0
3,985,488

Dirigente nos termos do artigo 248º-B CVM
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Paulo Manuel Moura Ribeiro

Dirigente nos termos do artigo 248º-B CVM

88

Gonçalo João Figueira Morais Soares

Dirigente nos termos do artigo 248º-B CVM

0

André Nuno Malheiro dos Santos Almeida (11)

Dirigente nos termos do artigo 248º-B CVM

0

Jorge Filipe Santos Graça

Dirigente nos termos do artigo 248º-B CVM

0

Tomás Maria de Morais Sarmento Pinto Gonçalves

Dirigente nos termos do artigo 248º-B CVM

0

José Antunes João

Dirigente nos termos do artigo 248º-B CVM

22,500

Miguel Augusto Chambel Rodrigues

Dirigente nos termos do artigo 248º-B CVM

1,275

2,925

-

4.01 €

31-03-2009

288

-

4.10 €

29-01-2009

2,200

-

4.01 €

31-03-2009

566
10,000
852
15,000
1,990
487
3,075
1,990

-

4.10 €
4.01 €
4.10 €
4.01 €
3.77 €
4.10 €
4.01 €
3.77 €

29-01-2009
31-03-2009
29-01-2009
31-03-2009
12-05-2009
29-01-2009
31-03-2009
12-05-2009

48,062
47,062
22,413
0
0
28,106,494
0
17,882,962
0
0
53,799,405

12,641
3,628
3,458
3,288
2,488
12,257
43,842

6,827

(1) António Domingues é administrador de sociedades pertencentes ao Grupo BPI que, em 31 de Dezembro de 2009, possuía 28.106.494 acções da ZON M ultimédia.
(2) Luís João Bordallo da Silva é administ rador e gerente de sociedades do Grupo Cinveste que, em 31 de Dezembro de 2009 possuí am 8.707.136 acções da ZON M ult imédia.
(3) A Cinveste, SGPS, S.A. vendeu, dia 20 de Dezembro de 2009, à Kento Holding Limit ed 9.175.826 acções da ZON M ultimédia, ao preço unit ário de 5,3 Euros, tendo esta venda ficado condicionada à aquisição pela Kento à ZON M ultimédia de acções próprias representat ivas de 4,53%adicionais, o que apenas veio a
(4) Norberto Emí lio 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 2009, era detentora, directa e indirectamente, de 40.960.301 acções da ZON M ultimédia.
(5) A Caixa Geral de Depósit os, S.A. vendeu, dia 20 de Dezembro de 2009, à Kento Holding Limited 7.727.420 acções da ZON M ult imédia, ao preço unit ário de 5,3 Euros, tendo esta venda ficado condicionada à aquisição pela Kento à ZON M ultimédia de acções próprias represent at ivas de 4,53%adicionais, o que
apenas veio a acorrer em Fevereiro de 2010, conf orme oportunamente comunicado à CM VM .
(6) Jorge Telmo M aria Freire Cardoso desempenha o cargo de Vogal do Conselho de Administ ração do Caixa Banco de Investimento, SA, a qual, à data de 31 de Dezembro de 2009, era detentora, direct a e indirectament e, de 9.892.135 acções da ZON M ultimédia.
(7) Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira detém indirect amente mais de met ade do capital social da Cont rolinvest e International, Sarl, que adquiriu em 30 de Dezembro de 2009, um tot al de 7.965.980 acções da ZON M ultimédia, correspondent e a um lote de 3.446.300 acções anteriormente detido pela
(8) João M anuel M atos Borges de Oliveira é administrador da Cof ina-SGPS, S.A., que detinha à data de 31 de Dezembro de 2009, 15.190.000 acções da ZON M ultimédia.
(9) José Vieira dos Reis é Fiscal Único Suplent e da M etalgest - Sociedade de Gest ão, SGPS, SA, que detinha à dat a de 31 de Dezembro de 2009, 3.985.488 acções da ZON M ultimédia.
(10) Fernando M arques Oliveira é, em representação da Sociedade Oliveirea, Reis & Associados, SROC, Lda, Fiscal Único da M etalgest - Sociedade de Gestão, SGPS, SA, que det inha à data de 31 de Dezembro de 2009, 3.985.488 acções da ZON M ultimédia.
(11) À dat a do present e relat ório já não est á qualificado como Dirigente da ZON M ult imédia na acepção do dispost o no artigo 248º-B do Código de Valores M obiliários em virtude de já não exercer, desde 15 de Janeiro de 2010, funções no Grupo ZON
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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, presta-se 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, a estrutura de Participações
Sociais Qualificadas da ZON Multimédia calculadas nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Código
dos Valores Mobiliários, com data de 31 de Dezembro de 2009, é a seguinte:

Accionistas
Caixa Geral de Depósitos, SA
Banco BPI, SA
Cinveste, SGPS, SA
Telefónica, SA
(1)
Espírito Santo Irmãos, SGPS, SA
Cofina, SGPS, SA
(3)
Joaquim Alves Ferreira de Oliveira
(2)
Fundação José Berardo
(4)
Ongoing Strategy Investments, SGPS, SA

Número de Acções % Direitos de Voto

Banco Espírito Santo, SA
(5)
Grupo Visabeira, SGPS, SA
Credit Suisse Group AG
(6)
SGC, SGPS, SA
ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, SA
BES Vida - Companhia de Seguros, S. A.
(2)
Metalgest - Sociedade de Gestão, SGPS, SA

53,799,405
28,106,494
17,882,962
16,879,406
15,455,000
15,190,000
14,955,684
13,408,982
9,762,452
9,020,171
6,641,930
6,210,905
6,182,000
6,088,616
5,721,695
3,985,488

17.41%
9.09%
5.79%
5.46%
5.00%
4.91%
4.84%
4.34%
3.16%
2.92%
2.15%
2.01%
2.00%
1.97%
1.85%
1.29%

Total Identificado

229,291,190

74.18%

(1) Os direitos de voto correspondentes à Espírito Santo Irmãos, SGPS, SA são imputáveis à Espírito Santo Industrial, SA, à Espírito Santo
Resources Limited, e à Espírito Santo Internacional, SA, sociedades que dominam por essa ordem a Espírito Santo Irmãos.
(2) A posição da Fundação José Berardo é reciprocamente imputada à Metalgest - Sociedade de Gestão, SGPS, SA.
(3) São imputados 4,84% dos direitos de voto a Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira, uma vez que controla a GRIPCOM, SGPS, SA,
e a e a Controlinveste International S.à.r.l., que detém respectivamente 2.26% e 2,58% do capital social da ZON Multimédia.
(4) A Ongoing é detida a 99,99% pela Srª D. Isabel Maria Alves Rocha dos Santos, sendo-lhe assim imputáveis os seus direitos de voto.
(5) A Visabeira Investimentos Financeiros, SGPS, SA, é detentora de 0,99% do capital social e direitos de voto da ZON Multimédia, sendo
1,16% directamente detidos pelo Grupo Visabeira, SGPS, SA. A Visabeira Investimentos Financeiros, SGPS, SA, é detida em 100% pela
Visabeira
Estudosda
e Investimentos,
SA,é aimputável
qual é detida
emaccionista
100% pelaVisabeira
que por sua vez é detida pelo Grupo
(6)
A participação
SGC, SGPS, SA
ao seu
maioritário,Serviços,
Dr. João SGPS,
Pereira SA,
Coutinho.
Nota: As Participações Qualificadas dos accionistas Caixa Geral de Depósitos, SA, e Banco BPI, SA foram actualizadas à data de 31 de
Dezembro de 2009, com base em informação por eles prestada para efeitos do ponto 2. deste Relatório de Gestão.
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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.

Accionistas

Caixa Geral de Depósitos, SA
Caixa - Banco de Investimento, SA
Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, SA
Fundo de Pensões da CGD e Outras Empresas do Grupo
Império Bonança - Companhia de Seguros, SA
Via Directa - Companhia de Seguros, SA
Multicare - Seguros de Saúde, SA
Total

Número de Acções % Direitos de Voto
41,033,551
9,892,135
2,451,688
333,901
77,934
5,282
4,914
53,799,405

13.28%
3.20%
0.79%
0.11%
0.03%
0.00%
0.00%
17.41%

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.

Accionistas

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

Número de Acções % Direitos de Voto
23,287,499
1,103,111
940
3,714,944
28,106,494

7.53%
0.36%
0.00%
1.20%
9.09%

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.

Accionistas

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 2,92%, num total de
9.020.171 acções, conforme o quadro abaixo, elaborado nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do
Código dos Valores Mobiliários:

Accionistas

Fundo de Pensões do BES
Banco Espírito Santo, SA
Elementos dos Órgãos Sociais
Sociedades em relação de domínio ou de grupo com o BES
Total
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Número de Acções % Direitos de Voto
8,421,807
590,000
7,144
1,220
9,020,171

2.72%
0.19%
0.00%
0.00%
2.92%
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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.

Accionistas

Gripcom, SGPS, SA
Controlinveste International, S.à.r.l.
Total

Número de Acções % Direitos de Voto
6,989,704
7,965,980
14,955,684

2.26%
2.58%
4.84%

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.

Accionistas

Insight Strategic Investments, SGPS, SA
Ongoing Strategy Investments, SGPS, SA

Investoffice - Investimentos e Consultoria Financeira, SA
Administradores das Sociedades Supra Indicadas
Total

Número de Acções % Direitos de Voto
5,688,106
3,979,513
87,258
7,575
9,762,452

1.84%
1.29%
0.03%
0.00%
3.16%

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.

Accionistas

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

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

1.16%
0.99%
2.15%

No quadro seguinte apresenta-se a participação do Crédit Suisse Group AG, calculada nos termos
do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários.

Accionistas

Credit Suisse AG (em nome de clientes)
Neue Aargauer Bank (em nome de clientes)
Clariden Leu AG (em nome de clientes)
Credit Suisse AG
Credit Suisse International
Credit Suisse Securities (USA) LLC

CS Securities (Europe) Ltd
Total
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Número de Acções % Direitos de Voto
5,702,049
715
1,118
185,141
188
75,000
246,694
6,210,905

1.84%
0.00%
0.00%
0.06%
0.00%
0.02%
0.08%
2.01%
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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 detinha directa ou indirectamente um total de 14.313.730 acções próprias, no
final do ano de 2008:
1

Directamente detidas: 706.651 acções;

2

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 2009. As alienações
efectuadas dizem respeito ao Plano de Atribuição de Acções a Colaboradores:
Saldo Inicial

Aquisições

Alienações

Saldo Final

14,313,730

-

307,293

14,006,437

No final de 2009, a ZON Multimédia detinha directa ou indirectamente um total de 14.006.437
acções próprias:
3

Directamente detidas: 399.358 acções;

•

Ao abrigo de equity swaps celebrados com instituições financeiras: 13.607.079 acções.
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5. CONTAS INDIVIDUAIS
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ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.
Balanços em 31 de Dezembro de 2009 e 2008
(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
Títulos e outras aplicações financeiras
Partes de capital em outras empresas

Activo

2009
Amortizações

Activo

2008
Activo

Notas

bruto

e ajustamentos

líquido

líquido

10
9 e 10

442.840
94.978.151
95.420.991

(198.321)
(45.926.905)
(46.125.226)

244.519
49.051.246
49.295.765

1.180
53.411.357
347.452
53.759.989

10
10
10
10
10
10

253.332
178.915
1.649.089
7.965
2.107.689
442.183
41.100
4.680.273

(177.594)
(122.168)
(709.207)
(7.893)
(1.894.533)
(206.255)
(3.117.650)

75.738
56.747
939.882
72
213.156
235.928
41.100
1.562.623

101.169
26.558
597.489
216
355.443
157.841
75.269
1.313.985

379.668.465
150.687.629
34.760
22.524.883
30.869
552.946.606

(1)
(2)
(3)

379.668.465
150.687.629
34.759
22.524.883
30.867
552.946.603

310.502.794
204.766.587
40.435
22.524.883
30.867
537.865.566

11.081
11.081

-

11.081
11.081

10.982
10.982

213.114
404.722.069
143.002
2.618.305
734.610
408.431.100

(57.395)
(57.395)

213.114
404.722.069
143.002
2.618.305
677.215
408.373.705

7.907.489
297.072.514
275
102.984
4.266.853
1.281.132
310.631.247

-

141.300.000
141.300.000

12.000.000
12.000.000

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

CIRCULANTE
Existências:
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

Dívidas de terceiros - Curto prazo:
Clientes, conta corrente
Accionista e Empresas do Grupo
Empresas participadas e participantes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outros devedores

16

49
21, 23 e 50

Títulos negociáveis:
Outras aplicações de tesouraria

17

141.300.000
141.300.000

Depósitos bancários e caixa:
Depósitos bancários

52

15.542.395

15.542.395

32.945.251

52

5.125
15.547.520

5.125
15.547.520

5.033
32.950.284

51
51
6

3.018.991
2.817.881
1.080.131
6.917.003

3.018.991
2.817.881
1.080.131
6.917.003

7.405.575
4.181.872
35.122.476
46.709.923

1.175.954.300

995.241.976

Caixa

Acréscimos e diferimentos:
Acréscimos de proveitos
Custos diferidos
Activos por impostos diferidos

Total das amortizações
Total de ajustamentos
Total do activo

1.225.254.574

(49.242.876)
(57.398)
(49.300.274)

O anexo faz parte integrante do Balanço em 31 de Dezembro de 2009.
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ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.
Balanços em 31 de Dezembro de 2009 e 2008
(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 livres
Reserva para acções próprias
Resultados transitados

Notas

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

Resultado líquido do exercício
Total do capital próprio
PASSIVO
Provisões:
Provisão para impostos
Outras provisões

16 e 34

Dívidas a terceiros - Médio e Longo prazo:
Empréstimos por obrigações
Dívidas a instituições de crédito
Outros empréstimos obtidos
Fornecedores de imobilizado, conta corrente
Outros credores

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

Acréscimos e diferimentos:
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos
Passivos por impostos diferidos

Total do passivo
Total do capital próprio e do passivo

48
48
48
15
50

16
48
49
50

51
51
6

2009

2008

3.090.968
(3.993)
(3.109.936)
40.566.386
3.556.300
154.555.221
3.113.929
7.063.136
208.832.011
39.332.268
248.164.279

3.090.968
(7.066)
(5.503.856)
35.258.087
3.556.300
150.471.370
5.510.922
14.996.308
207.373.033
46.749.904
254.122.937

1.068.192
35.144.634
36.212.826

1.068.192
38.386.355
39.454.547

70.000.000
96.535.106
300.000.000
750.308
7.240.829
474.526.243

285.000.000
336.630
11.830.162
297.166.792

1.018.586
1.712
284.772.814
110.000.000
405.854
2.531.869
10.053.742
408.784.577

6.414.881
4.839
121.606.916
260.000.000
416.022
3.788.106
5.217.611
397.448.375

4.368.658
3.476.745
420.972
8.266.375

6.532.349
516.976
7.049.325

927.790.021
1.175.954.300

741.119.039
995.241.976

O anexo faz parte integrante do Balanço em 31 de Dezembro de 2009.
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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 2009 e 2008
(Montantes expressos em Euros)

Custos e perdas

Notas

Fornecimentos e serviços externos

4.807.583

10.232.028

11.329.291

1.643.274
11.875.302

(160)
1.624.539
12.953.670

10
21

854.921
12.518
334.248
257.946
1.459.633
17.731.551

923.126
594.577
331.964
278.463
2.128.130
19.889.383

45

551.005

1.792.606

6, 10 e 45

4.367.611

4.360.111

16 e 45
45

753.360
21.182.792

4.380.079
22.568.080

26.854.768
44.586.319

33.100.876
52.990.259

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

2008

4.396.616

Custos com o pessoal:
Remunerações
Encargos sociais:
Pensões
Outros

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

2009

(C)
Custos e perdas extraordinários
(E)

46

360.790
44.947.109

7.479.707
60.469.966

Imposto sobre o rendimento do exercício
(G)

6

(216.178)
44.730.931

2.686.847
63.156.813

39.332.268
84.063.199

46.749.904
109.906.717

Resultado líquido do exercício

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2009.
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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 2009 e 2008
(Montantes expressos em Euros)

Proveitos e ganhos
Prestações de serviços
Outros proveitos e ganhos operacionais
Reversões de amortizações e ajustamentos

Notas

2009

2008

25.475.694
13.718
-

31.101.165
6

25.489.412

31.101.171

10 e 45

49.240.861
330

53.552.455
686

16 e 45

8.263.356
428.639
57.933.186
83.422.598

14.066.406
1.755.722
69.375.269
100.476.440

46

640.601
84.063.199

9.430.277
109.906.717

(B)-(A)
(D-B)-(C-A)
(D)-(C)
(F-D)-(E-C)

7.757.861
31.078.418
38.836.279
279.811

11.211.788
36.274.393
47.486.181
1.950.570

(F)-(E)
(F-G)

39.116.090
39.332.268

49.436.751
46.749.904

16 e 44

(B)

Ganhos em empresas do grupo e associadas

Rendimentos de participações de capital
Outros juros e prov eitos similares:
Relativos a empres as do grupo
Outros
(D)
Proveitos e ganhos extraordinários
(F)

Resultados operacionais:
Resultados financeiros:
Resultados c orrentes:
Resultados extraordinários:
Resultados antes de impostos:
Resultado líquido do exercício:

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2009.
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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 2009 e 2008
(Montantes expressos em Euros)

Notas
Vendas e prestações de serviços

44

Resultados brutos
Outros proveitos e ganhos e operacionais

2009

2008

25.475.694

31.101.165

25.475.694

31.101.165

157.599

1.571.388

Custos administrativos

53.a

(17.126.838)

(17.735.253)

Outros custos e perdas operacionais

53.b

(996.282)

(1.615.009)

7.510.173

13.322.291

Resultados operacionais
Custo líquido de financ iamento

53.c

(13.213.184)

(11.138.983)

Ganhos em filiais e associadas

53.d

44.404.192

47.408.487

38.701.181

49.591.795

631.086

(2.841.891)

39.332.268

46.749.904

0,13

0,15

Resultados correntes
Impostos sobre os resultados correntes
Resultado líquido do exercício
Resultado por acção

53.e

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por funções do exercício findo em 31 de Dezembro de 2009.
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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 2009 e 2008
(Montantes expressos em Euros)

Notas
Actividades operacionais:
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Recebimentos e Pagamentos relacionados com o imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional
Outros recebimentos/pagamentos relacionados com rúbricas extraordinárias
Fluxos das actividades operacionais (1)
Actividades de investimento:
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas
Emprestimos concedidos
Juros e proveitos similares
Dividendos
Subsídios
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas
Imobilizações incorpóreas
Emprestimos concedidos

Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos
Amortizações de contratos de locação financeira
Juros e custos similares
Dividendos/distribuição de resultados
Aquisição de acções próprias
Outras actividades de financiamento

35.137.546
(4.216.025)
(12.006.333)
(1.201.368)
(13.017.342)
(5.566.397)
(869.919)

838.566
146.267
54.400.000
11.924.899
43.950.084
3.565.325
114.825.141

522.393
202.239
587.316
16.282.855
42.653.876
60.248.679

(163.122)
(475.808)
(18.579)
(8.456.539)
(9.114.048)
105.711.093

(127.752.133)
(410.214)
(58.556)
(232.316.793)
(360.537.696)
(300.289.017)

54.6

1.891.434.675
1.891.434.675

1.501.719.357
1.501.719.357

54.7

(1.860.495.000)
(358.033)
(22.099.942)
(47.217.369)
(288.836)
(1.930.459.180)
(39.024.505)

(1.002.066.597)
(467.006)
(29.017.394)
(152.766.379)
(5.510.922)
(1.189.828.298)
311.891.059

111.898.247
(1.011)
44.950.284
156.847.520

10.732.123
34.218.161
44.950.284

54.1

54.2
54.3

54.4

54.5

54.8

Fluxos das actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do exercício
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício

2008

40.367.139
(11.211.080)
(12.069.200)
29.952.679
(9.744.653)
7.916.774
45.211.659

Fluxos das actividades de investimento (2)
Actividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos

2009

54.9

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de Dezembro de 2009.
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ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.
Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais em 31 de Dezembro de 2009
(Montantes expressos em Euros)

1.

Nota introdutória

A ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. (“ZON Multimédia”
ou “Empresa”), foi constituída pela Portugal Telecom, SGPS, S.A. (“Portugal Telecom”) em 15 de
Julho de 1999 com o objectivo de, através dela, desenvolver a sua estratégia para o negócio de
multimédia.
Durante o exercício de 2007, a Portugal Telecom realizou o spin-off da ZON Multimédia, com a
atribuição da sua participação nesta sociedade, aos seus accionistas, a qual passou a ser
totalmente independente da Portugal Telecom.
O negócio de multimédia explorado pela ZON Multimédia e pelas suas empresas participadas que
integram o seu universo empresarial (“Grupo ZON” ou “Grupo”) inclui serviços de televisão por cabo
e satélite, serviços de voz e acesso à internet, a edição e venda de videogramas, publicidade em
canais de TV por subscrição, a exploração de salas de cinemas e a distribuição de filmes, e a
produção de canais para plataformas de televisão por subscrição.
O serviço de televisão por cabo e satélite é fornecido pela ZON TV Cabo Portugal, S.A. (“ZON TV
Cabo”) e pelas suas participadas. 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); d) operador móvel virtual (MVNO); e e) a prestação de serviços de
assessoria, consultoria e afins, directa ou indirectamente relacionados com as actividades e
serviços acima referidos. A actividade da ZON TV Cabo e das suas empresas participadas 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 ZON Conteúdos – Actividade de Televisão e de Produção de Conteúdos, S.A. (“ZON
Conteúdos”), exerce a actividade de televisão e de produção de conteúdos. Actualmente, produz os
canais de cinema e séries, distribuídos, entre outros, nos canais da ZON TV Cabo e suas
participadas, e efectua ainda a gestão do espaço publicitário de alguns desses canais.
A ZON Lusomundo Audiovisuais, S.A. (“ZON LM Audiovisuais”) e a ZON Lusomundo Cinemas, S.A.
(“ZON LM 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, a
exploração de salas de cinemas e a aquisição/negociação de direitos para televisão por subscrição
e VOD (vídeo-on-demand).
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Em 31 de Dezembro de 2009, 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 17,41 % 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 2009 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.

2.

Valores Comparativos

A Empresa não procedeu à alteração das suas principais práticas e políticas contabilísticas pelo que
todos os valores apresentados são comparáveis, nos aspectos relevantes, com os do exercício
anterior.

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)).
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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 em que se
encontram disponíveis para utilização, 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:
Anos
Edifícios e outras construções……….……………………………………………………… 7 - 10
Equipamento básico…………………………………………………………………………………. 4
Equipamento de transporte………………………………………………………………………… 4
Ferramentas e utensílios …………………………………………………………………………4 - 8
Equipamento administrativo…………………………………………………………………… 3 - 10
Outras imobilizações corpóreas…………………………………………………………………4 – 8

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)).
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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%) encontram-se
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 2009 (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.
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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 as acções próprias são contratos no âmbito do programa de recompra de
acções próprias, com o objectivo de flexibilizar a sua execução. Os ganhos com equity sawps 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 2009
encontram-se adequadamente divulgados na Nota 31.
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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)

Subsídios ao investimento

Os subsídios ao investimento são apresentados na demonstração da posição financeira quer
tomando o subsídio como rendimento diferido, quer deduzindo o subsídio para chegar à quantia
escriturada do activo.
Se o subsídio é considerado como rendimento diferido, este é reconhecido como rendimento num
base sistemática e racional durante a vida útil do activo. Se o subsídio é deduzido à quantia
escriturada do activo, então é reconhecido como rendimento durante a vida do activo depreciável
por meio de um débito da depreciação.
m) 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 da 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.

4.

Cotações utilizadas para conversão de saldos em moeda estrangeira

Em 31 de Dezembro de 2009, 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:

Designação
Dólar Americano
Libra Estrelina
Real Brasileiro
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Código

Cotação

USD
GBP
BRL

1,4406
0,8881
2,5113
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6.

Impostos

A ZON Multimédia e as suas empresas participadas são tributadas em sede de IRC - Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Colectivas à taxa de 25%, acrescida de Derrama à taxa máxima de
1,5% sobre o lucro tributável, atingindo desta forma uma taxa agregada de cerca de 26,5%. No
apuramento da matéria colectável, à qual é aplicada a referida taxa de imposto, são adicionados e
subtraídos aos resultados contabilísticos montantes não aceites fiscalmente. Estas diferenças entre
o resultado contabilístico e fiscal podem ser de natureza temporária ou permanente.
A ZON Multimédia é tributada de acordo com o regime especial de tributação dos grupos de
sociedades (RETGS), do qual fazem parte as empresas em que detém, directa ou indirectamente,
pelo menos 90% do seu capital e cumprem os requisitos previstos no artigo 69º do Código do IRC.
As empresas que fazem parte do RETGS são as seguintes:
•

ZON Multimédia

•

Lusomundo Editores, Lda. (“Lusomundo Editores”)

•

Empracine – Empresa Promotora de Actividades Cinematográficas, Lda. (“Empracine”)

•

Lusomundo Sociedade de Investimentos Imobiliárias, SGPS, S.A. (“Lusomundo SII”)

•

ZON Cinemas, SGPS, S.A. (“ZON Cinemas SGPS”)

•

ZON Audiovisuais, SGPS, S.A (“ZON Audiovisuais SGPS”)

•

ZON TV Cabo

•

ZON Televisão por Cabo, SGPS,S.A.(“ZON Televisão por Cabo”)

•

Lusomundo Imobiliária 2, S.A. (“Lusomundo Imobiliária 2”)

•

ZON LM Audiovisuais

•

ZON LM Cinemas

•

ZON Conteúdos

De acordo com a 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 dez anos), excepto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido obtidos
benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, sobre estes em
que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alongados ou suspensos. Deste modo, as
declarações fiscais da ZON Multimédia e empresas participadas dos anos de 2006 a 2009,
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.
Nos termos do artigo 88.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.
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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 2009, os prejuízos fiscais reportáveis do Grupo ascendiam a,
aproximadamente a 3.273 milhares de euros.
6.1. 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 2009, o detalhe dos activos por impostos diferidos reconhecidos nas
demonstrações financeiras era como segue:

2008
Activos por impostos diferidos:
Provisões e ajustamentos
Derivados
Planos de Acções
Donativos à Fundação Portugal Telecom
Outras provisões e ajustamentos
Prejuízos fiscais reportáveis

Passivos por impostos diferidos:
Planos de Acções (Nota 40)

Resultado
Líquido

Utilização de
crédito fiscal
(a)

Capital
Próprio
(nota 40)

2009

104.525
349.606
787.500
14.655

104.525
56.975
14.655

-

-

292.631
787.500
-

33.866.190
35.122.476

(452.867)
(276.711)

-

34.319.057
34.319.057

1.080.131

(516.976)
(516.976)

-

96.004
96.004

-

(420.972)
(420.972)

6.2. 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 2009 e 2008, é como segue:
2009
Resultado antes de impostos
Taxa nominal de imposto
Imposto esperado
Diferenças permanentes i)
Prejuízo Fiscal utilizado no âmbito do RETGS
Acertos de es timativa de imposto diferido
Outros ajustamentos
Ajustamento à colecta
Imposto sobre o rendimento do exercício
Taxa efectiva de imposto
Imposto corrente
Imposto diferido
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2008

39.116.090
26,5%
10.365.764

49.436.751
26,5%
13.100.739

(10.759.031)
(32.927)
111.095
38.388
60.533
(216.178)

(10.094.186)
(385.855)
66.149
2.686.847

-0,6%

5,4%

60.533
(276.711)
(216.178)

225.301
2.461.546
2.686.847
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i)

As diferenças permanentes decompõem-se da seguinte forma:
Encargos financeiros não dedutíveis
Provisões não consideradas para o calculo dos imposto diferido
Outras amortizações não aceites fiscalmente
Amortizações Goodwill (Nota 10)
Correcções à materia colectavel
Insuficiencia ou Excesso de imposto
Efeito de aplicação da equivalência patrimonial (Nota 45)
Outros

7.

3.308.357
83.570
4.367.611
(415.104)
(48.689.856)
745.304
(40.600.118)
26,50%
(10.759.031)

6.849.221
594.577
45.794
4.360.111
1.864.772
155.045
(51.759.849)
(200.939)
(38.091.268)
26,50%
(10.094.186)

Número Médio de Pessoal ao Serviço da Empresa

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, o número médio de pessoal ao serviço
da Empresa foi de 131 e 116, respectivamente, apresentando a seguinte composição:
2009

2008

Efectivos
Contratados
Cedidos por outras empresas do grupo

93
6
36
135

80
10
38
128

Cedidos a outras empresas do grupo

(4)
131

(12)
116

No exercício de 2009, 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 2009, a rubrica “Trespasses” respeita ao reconhecimento do goodwill
gerado em exercícios anteriores na aquisição de participações financeiras nas seguintes empresas:
Valor
bruto
ZON LM Audiovisuais
ZON LM Cinemas
Teliz BV ("Teliz")
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69.472.042
25.498.609
7.500
94.978.151

Amortizações
acumuladas
-36.357.427
-9.561.978
-7.500
(45.926.905)

Valor
líquido
33.114.615
15.936.631
49.051.246
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10.

Movimentos nas Rubricas do Activo Imobilizado

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, 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
Imobilizações incorpóreas:
Propriedade industrial e outros direitos
Trespasses
Im obilizado em curso

2008

Dim inuições

76.810
94.970.651
347.452
95.394.913

18.578
7.500
115.134

-

253.332
119.260
1.341.549
7.965
1.942.879
341.023
75.269
4.081.277

59.655
736.575
100.485
1.160
41.100
938.975

-

310.502.794
204.766.587
40.436
22.524.883
30.869
537.865.569

54.075.588
321.042
54.396.630

Imobilizações corpóreas :
Edifícios e outras cons truções
Equipamento básico
Equipamento de trans porte
Ferramentas e utensílios
Equipamento adminis trativo
Outras imobilizações corpóreas
Im obilizado em curso

Inves timentos financeiros:
Partes de capital em empresas do grupo (Nota 16)
Em préstimos a empresas do grupo
Partes de capital em empresas associadas (Nota 16)
Títulos e outras aplicações financeiras
Partes de capital em outras empresas

Aumentos

Alienações

-

(44.395.573)
(44.395.573)

Ajustamentos
Transferências (equivalência
e abates
patrim onial)

2009

347.452
(347.452)
-

-

442.840
94.978.151
95.420.991

(429.035)
(429.035)

64.324
100.000
(75.269)
89.055

-

253.332
178.915
1.649.089
7.965
2.107.689
442.183
41.100
4.680.273

(838.565)
(838.565)

(1)
(54.400.000)
(54.400.001)

60.324.222
(5.676)
60.318.546
-

379.668.465
150.687.629
34.760
22.524.883
30.869
552.946.606

Amortizações acumuladas:

Rubricas
Imobilizações incorpóreas:
Propriedade industrial e outros direitos
Trespasses (Nota 45)

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 do grupo (Nota 16)
Títulos e outras aplicações financeiras (Nota 16)
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2008

Reforços

Transferências
e abates

Reduções

75.630
41.559.294
41.634.924

122.691
4.367.611
4.490.300

152.163
92.702
744.060
7.749
1.587.436
183.182
2.767.292

25.431
29.466
347.019
144
307.097
23.073
732.230

1
2
3

-

-

(381.872)
(381.872)
-

2009

-

198.321
45.926.905
46.125.226

-

177.594
122.168
709.207
7.893
1.894.533
206.255
3.117.650

-

1
2
3
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A aplicação do método da equivalência patrimonial a empresa do grupo e associadas teve o
seguinte impacto nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2009:

Saldo Inicial

Ganhos em
Perdas em
empresas do empresas do Ajustamento
grupo e
grupo e
s de partes
Contituições/ associadas
associadas
de capital
Aquisições
(Nota 45)
(Nota 45)
(Nota 40)

Outros
ajustamentos
i)

Distribuição
de
Dividendos
(Nota 54.3)

Alienações
(767.603)
(50.000)
(20.962)
(838.565)

Saldo Final

ZON Televisão por Cabo i)
287.899.853
ZON TV Cabo
ZON LM Audiovisuais
5.299.267
ZON Audiovisuais, SGPS
Lusomundo SII
16.475.876
ZON Serviços Partilhados, S.A.
756.892
Upstar Comunicações, S.A. ("Upstar")
PT Multimédia - Serviços de Apoio à Gestão, S.A.
50.000
Empresa de Recreios Artísticos, Lda.
20.906
Total de Empresas do Grupo
310.502.794

7.775.779
50.000
50.000
7.875.779

44.479.944
1.705.634
3.464
10.711
56
46.199.809

(270.733)
(117.828)
(29.769)
(418.330)

(27.160)
(27.160)

60.324.222
60.324.222

(43.950.084) 348.726.775
7.505.046
7.004.901
53.464
16.358.048
20.231
(43.950.084) 379.668.465

Teliz
ZON LM Cinemas
(29.314.430)
Lusomundo España, SL ("Lusomundo España") (7.155.481)
Lusomundo Editores
(1.861.144)
Total de Empresas do Grupo
(Provisão para CP Negativos - Nota 34)
(38.331.055)

5.622
-

2.038.292
1.002.761

(88.007)
(38.992)
-

266.745
-

-

-

-

(82.385)
(27.009.393)
(7.194.473)
(858.384)

5.622

3.041.053

(126.999)

266.745

-

-

-

(35.144.634)

Canal 20 TV, S.A.
Filmes Mundáfrica, S.A.R.L. (b)
Caixanet-Telecomunicações e Telemática, S.A.
Total de Empresas associadas

15.435
1
25.000
40.436

-

-

(5.676)
(5.676)

-

-

-

-

9.759
1
25.000
34.760

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
Total de Outras empresas

1
1
5.000
7.950
17.917
30.869

-

-

-

-

-

-

1
1
5.000
7.950
17.917
30.869

272.243.044

7.881.401

49.240.862

239.585

60.324.222

i)

(551.005)

(838.565)

(43.950.084) 344.589.460

Relativo à mais-valia intra-grupo relacionada com a aquisição de 5% da participação da
ZON TV Cabo à ZON Televisão por Cabo.

15.

Bens em Regime de Locação Financeira

Em 31 de Dezembro de 2009, a Empresa dispunha de equipamento de transporte em regime de
locação financeira, sendo as suas responsabilidades como locatária, relativas a rendas vincendas,
as seguintes:

Curto
prazo
Ano 2010
Ano 2011
Ano 2012
Ano 2013
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Capital
Médio/longo
prazo

356.582
356.582

225.706
180.485
344.117
750.308

Curto
prazo

Juros
Médio/longo
prazo

50.250
50.250

43.190
33.118
19.944
96.252

Total
406.832
268.896
213.603
364.061
1.253.392
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16.

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 2009, é a seguinte:

Denominações
Empresa do grupo
ZON LM Audiovisuais
ZON LM Cinemas
Lusomundo SII
ZON Televisão por Cabo
Lusomundo España, SL ("Lusomundo España")
Lusomundo Editores
ZON TV Cabo
ZON Audiovisuais, SGPS
Teliz
Upstar Comunicações, S.A. ("Upstar")

Empresa associada
Canal 20 TV
Filmes Mundáfrica, S.A.R.L. (b)
Caixanet-Telecomunicações e Telemática, S.A.

Outras empresas:
Companhia de Pesca e Comércio de Angola (Cosal), S.A.R.L.
Turismo do Sam ba (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

Sede
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Madrid
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Amstelveen
Vendas Novas

Madrid
Lisboa
Lisboa

Capitais
Próprios
(a)
7.004.901
(27.009.393)
16.378.710
348.726.775
(7.194.473)
(858.384)
150.100.931 (c)
53.464
(82.384)
20.231

19.518

Resultado
liquido do
exercício
1.705.635
2.038.292
(117.977)
44.479.944
(38.993)
1.002.761
(5.414.645)
3.464
(88.007)
( 29 769)

(4.495)

Angola
Angola
Lisboa
Lisboa
Porto

Percentagem
de
participação

Valor da
participação
(Nota 10)

100,00
100,00
99,87
100,00
100,00
100,00
5,00
100,00
100,00
100,00

7.004.901
16.358.048
348.726.775
7.505.046
53.464
20.231

(27.009.393)
(7.194.473)
(858.384)
-

379.668.465

(35.144.634)

50,00
23,91
5,00

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

Provisão
(Nota 34)

(82.384)
-

9.759
1
25.000

-

34.760

-

1
1
5.000
7.950
17.917
30.869

Ajustamento para perdas estimadas

-

(3)
379.734.092

(35.144.634)

(a) Os valores apresentados excluem prestações acessórias, suplementares de capital e encontram-se ajustados
para efeitos de aplicação do Método de Equivalência Patrimonial.
(b) Empresa em fase de dissolução / liquidação
(c) Resultado líquido referente ao mês de Dezembro de 2009

Para efeitos de aplicação do método de equivalência patrimonial, o resultado líquido do exercício e
o capital próprio da ZON Televisão por Cabo, SGPS, S.A., foram corrigidos conforme segue:

Resultado líquido do exercício estatutário
Correcções ao resultado líquido:
Anulação da Mais-Valia intra-grupo originada na venda de 5% da ZON TV Cabo
Apropriação das correcções de operações intra-grupo na ZON Conteúdos
Anulação das amortizações dos Canais (Operações intra-grupo)
Resultado líquido corrigido para efeitos de equivalência patrimonial

ZON Televisão
por Cabo,
SGPS, S.A.
168.189.340
(60.324.221)
(64.459.500)
1.074.325
44.479.944

Capital próprio estatutário
Correcções ao capital próprio:
Apropriação das correcções de operações intra-grupo na ZON Conteúdos
Anulação das amortizações dos Canais (Operações intra-grupo)

(64.459.500)
1.074.326

Capital próprio corrigido para efeitos de equivalência patrimonial

348.726.775
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Os saldos e transacções com empresas do grupo, associadas e outras empresas participadas a 31
de Dezembro de 2009 e 2008 são como se seguem:
Saldos devedores

Clientes, conta corrente
2009
2008
ZON Televisão por Cabo
ZON TV Cabo
Zon Conteudos
Zon TV Cabo Açores, S.A.
Teliz
ZON LM Audiovisuais
Lusomundo Editores
Zon Audiovisuais SGPS
Lusomundo España
ZON LM Cinemas
Lusomundo SII
Lusomundo Imobiliária 2
Lusomundo Moçambique, Lda
Dreamia Holding BV ("Dreamia BV")
Dreamia, Serviços de Televisão, SA ("Dreamia SA")
Upstar
Empresa de Recreios Artísticos

213.114
213.114

6.011.551
712.757
701.760
481.421
7.907.489

1.061.567
248.242.130
29.774.524
9.144.482
105.586.146
1.249
6.183.776
687.063
38.286
63.196
581
50.000
16.000
3.873.068
404.722.069

4.541.700
269.769.327
9.078.025
15
6.926.122
3.780
6.147.514
359.617
89.594
141.531
581
14.983
297.072.789

Acréscimos de proveitos
(Nota 51)
2009
2008
ZON Televisão por Cabo
ZON TV Cabo
Zon Conteudos
Zon TV Cabo Aç ores, S.A.
Zon TV Cabo Madeira, S.A.
Teliz
ZON LM Audiovisuais
Lusomundo Editores
Zon Audiovisuais SGPS
Grafilme - Soc. Imp. Legendas, Lda ("Grafilme")
Lusomundo España
ZON LM Cinemas
Dreamia SA

415.251
2.250.748
(590.666)
34.596
75.308
162
334.212
31.720
876
3.856
4.154
361.800
7.079
2.929.097

Prestações suplementares,
acessórias e suprimentos
(Nota 10)
2009
2008

Empresas do grupo
(saldo devedor)
2009
2008

66.650.000
115.000
32.615.166
1.900.000
206.042
1.007.027
48.194.394
150.687.629

121.050.000
32.615.166
1.900.000
1.007.027
48.194.394
204.766.587

Cus tos Diferidos
(Nota 51)
2009
2008

2.002.832
4.084.292
121.424
12.804
31.636
683.652
1.502
14.402
413.753
7.366.297

10.393
10.393

9.567
9.567

Saldos credores

Fornecedores, conta corrente
2009
2008
ZON Televisão por Cabo
ZON TV Cabo
Zon Conteudos
Zon TV Cabo Açores, S.A.
ZON LM Audiovisuais
Lusomundo Editores
Zon Audiovisuais SGPS
ZON LM Cinemas
Zon Cinemas SGPS
Lusomundo SII
Lusomundo Imobiliária 2
Empracine
ZON Serviços
Empresa de Recreios Artísticos
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28.802
1.094
1.283
22
31.200

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

Empresas do grupo
(saldo credor)
2009
2008
150.988.021
709.018
111.575.558
371.837
40.848
6.451.399
50.000
4.543.799
9.484.183
558.152
284.772.814

76.304.751
969.491
21.264.801
792.843
28.463
5.735.276
4.094.713
9.510.989
571.580
1.823.333
510.678
121.606.916

Acréscimos de custos
2009
2008
-

471.948
184.361
328
21.239
25.266
58.665
3.543
8.932
774.281
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Custos

Fornecimentos e serviços
externos
2009
2008
ZON Televisão por Cabo
ZON TV Cabo
Zon Conteudos
Zon TV Cabo Açores, S.A.
Zon TV Cabo Madeira, S.A.
ZON LM Audiovisuais
Lusom undo Editores
Grafilme
ZON LM Cinemas
Lusom undo SII
Lusom undo Imobiliária 2
Empracine
ZON Serviços
Dreamia SA
Upstar
Empresa de Recreios Artísticos

543
2.075
2.612
(155)
(30)
5.045

Custos com pessoal
(Nota 7)
2009
2008

139.672
(379)
3.569
142.861

729.554
21.150
(23.460)
(43.986)
(892.005)
(2.354)
(69.505)
(6.924)
(287.529)

Juros suportados
(Nota 45)
2009
2008

1.553.488
75.292
(419.980)
(3.600)
(136.153)
1.069.047

455.415
160.305
159
33.381
24.091
55.949
3.350
17.496
3.215
753.360

3.073.841
125.847
472.415
3.404
2.129
113.427
164.944
382.733
23.742
8.932
8.664
4.380.079

Proveitos
Prestação de serviços
(Nota 44)
2009
2008
ZON Televisão por Cabo
ZON TV Cabo
Zon Conteudos
Teliz
ZON LM Audiovisuais
Lusomundo Editores
Zon Audiovisuais SGPS
Lusomundo España
ZON LM Cinemas
ZON Serviços
Dreamia SA
Empresa de Recreios Artísticos

17.

(20.495.270)
(1.283.403)
(1.856.573)
(209.316)
(1.631.132)
(25.475.694)

Juros obtidos
(Nota 45)

Outros proveitos operacionais
2009
2008

(24.121.428)
(2.682.555)
(2.465.561)
(1.831.622)
(31.101.165)

(13.333)
(385)
(13.718)

2009
-

(3.192.867)
(3.717.858)
(162)
(821.392)
(876)
(26.015)
(498.544)
(5.643)
(8.263.356)

2008
(4.114.343)
(6.690.764)
(10.656)
(1.958.646)
(66.302)
(1.225.695)
(14.066.406)

Títulos negociáveis

Em 31 de Dezembro de 2009, esta rubrica refere-se a aplicações de tesouraria de curto prazo no
valor de 141.300.000 Euros, que têm maturidade em Janeiro e Julho de 2010, as quais vencem
juros a taxas normais de mercado.

21.

Ajustamentos do valor do activo circulante

Durante o exercício de 2009, realizaram-se os seguintes movimentos nas rubricas de ajustamentos:
2008
Ajustamentos de dívidas a receber:
Outros devedores
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44.877

Reforço

12.518

Redução

2009

-

57.395
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23.

Dívidas de cobrança duvidosa

Em 31 de Dezembro de 2009, existem dívidas de cobrança duvidosa na rubrica “Outros devedores”,
de 57.395 Euros, as quais se encontravam totalmente ajustadas (Nota 21).

25.

Dívidas activas e passivas com o pessoal

Em 31 de Dezembro de 2009, estas rubricas tinham a seguinte composição:
2009
Saldos devedores
Saldos credores

31.

2008
26.415
(4.562)
21.853

22.510
(1.706)
20.804

Compromissos Financeiros

a) Locações operacionais
As rendas vincendas das locações operacionais apresentam a seguinte maturidade:

Equipamento

2009
Menos de 1 ano
Entre 1 e 5 anos
6.356
4.583
6.356
4.583

2008
Menos de 1 ano
Entre 1 e 5 anos
9.530
11.045
9.530
11.045

b) Equity swaps
O Conselho de Administração da Empresa aprovou, no dia 12 de Dezembro de 2008, o Plano
Estratégico do Grupo 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.
No âmbito da execução do programa de share buyback, foi estabelecido o recurso 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 2009 e 31 de Dezembro de 2009, a ZON Multimédia contratou equity swaps
sobre acções próprias, ao abrigo dos quais, em 31 de Dezembro de 2009, a ZON detém o direito a
adquirir 13.607.079 acções, representativas de 4,4% do capital social da ZON, ao valor nominal total
de 84.122.701 euros (preços de exercício por acção a variar entre 3,665 e 8,947 euros.
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Estes equity swaps têm maturidade em 30 de Abril de 2010, contudo foi deliberado em Assembleia
Geral, de 29 de Janeiro de 2010, a antecipação da maturidade em consequência do contrato de
venda das acções próprias à Kento (ver Nota 56).
Em 31 de Dezembro de 2009 e como garantia do contrato de Equity Swap´s em vigor a Empresa
tem depósitos restritos de cerca de 13,7 milhões de euros.
c) Instrumentos Derivados
Em 31 de Dezembro de 2009, a ZON tem contratados quatro “swaps” de taxa de juro, no montante
total de 480.000 milhares de euros, três com data de vencimento a dois anos e um a três anos, para
proceder à cobertura de pagamentos futuros de juros de emissões de papel comercial. O justo valor
dos swaps de taxa de juro e respectivos juros corridos ascende ao montante negativo de 1.032
milhares de euros. A 31 de Dezembro de 2008 não existiam quaisquer instrumentos financeiros
derivados contratados.
d) Outros compromissos
A Autoridade da Concorrência aprovou, a 21 de Novembro de 2008, a aquisição por parte da ZON
TV Cabo, do controlo exclusivo da TVTel, Bragatel, Pluricanal Leiria e Pluricanal Santarém,
mediante um conjunto de compromissos, dos quais se destacam:
a) 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;
b)

Compromisso de desocupação de espaço em infra-estruturas 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;

c) 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.
O Empréstimo do BEI, no montante de 100 milhões de euros, com uma maturidade de 6 anos, é
destinado exclusivamente ao financiamento do projecto de investimento na rede nova geração,
montante este que não poderá, em caso algum, exceder 50% do total do custo do projecto.
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32.

Garantias Prestadas

Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, o Grupo tinha apresentado avales, garantias e cartas de
conforto a favor de terceiros correspondentes às seguintes situações:

Garantias bancárias a favor de:
Administração fiscal
Outros

31-12-2009

31-12-2008

63.126
2.039.948
2.103.074

791.784
561.290
1.353.074

-

35.000.000
35.000.000

Cartas conforto e avales a favor de terceiros:
Sport TV i)

i)

Em 31 de Dezembro de 2008, esta rubrica corresponde aos avales e cartas conforto
prestados pelos accionistas da Sport TV para garantia de empréstimos obtidos por esta
empresa, uma vez que a responsabilidade dos accionistas é solidária quanto ao montante
total dos empréstimos, que ascendem a esta data a 35 milhões de euros. Este empréstimo
foi liquidado, pelo que a 31 de Dezembro de 2009 já não existe carta de conforto.

34.

Provisões

No decurso do exercício de 2009, os movimentos ocorridos nas rubricas de provisões foram os
seguintes:

2008

Reforço
(Nota 45)

Rev ersão

2009

Provisões:
Impostos (Nota 49)
Outras prov isões:
Provisões para investimentos financeiros (Nota 16)
Outras (Nota 46)

1.068.192

-

-

1.068.192

38.331.055

121.377

(3.307.798)

35.144.634

55.300
39.454.547

121.377

(55.300)
(3.363.098)

36.212.826

As reversões de provisões para investimentos financeiros, no montante de 3.307.798 euros, inclui
266.745 euros por variação positiva nos capitais próprios (ver nota 40) e 3.041.053 euros por
variação do resultados (ver nota 45).

36.

Composição do Capital

Em 31 de Dezembro de 2009 e 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.
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37.

Identificação de Pessoas Colectivas com mais de 20% do Capital

Em 31 de Dezembro de 2009, 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 2009, foram como
segue:

R ub rica

S a ldo inicia l

C a p ita l
Acçõe s p rópria s - va lor nom ina l
Acçõe s p rópria s - de s contos e pré m ios
Ajus ta m e ntos de pa rte s de ca p ita l e m filia is e a s s ocia da s
R e s e rva le g a l
R e s e rva s livre s
R e s e rva s p a ra a cçõe s p rópria s
R e s ulta dos tra ns ita dos
R e s ulta do líquido do e xe rcício

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

D is trib uiçã o
de divide ndos
(467.465)
(46.749.904)
(47.217.369)

Aquis içã o
de a cçõe s
própria s

3.073
2.393.920
2.396.993
(2.396.993)
(2.396.993)
-

Aum e ntos
239.585
39.332.268
39.571.853

P la no de
a cçõe s

Tra ns fe rê ncia s

1.686.858
1.686.858

S a ldo fina l

3.090.968
(3.993)
- (3.109.936)
5.068.714
40.566.386
3.556.300
- 154.555.221
3.113.929
(5.068.714)
7.063.136
39.332.268
- 248.164.279

Os aumentos referentes ao plano de acções decompõem-se como segue:
Plano Acções 2009
Plano Acções 2009 - Imposto Diferido
Plano Acções 2008 - Imposto Diferido

1.590.854
(420.972)
516.976
1.686.858

Os aumentos na rubrica “Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas” foram
movimentados em:
Provisão para investimentos financeiros (Nota 34)
Partes de capital em empres as do grupo (Nota 10)

266.745
(27.160)
239.585

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.
Em 31 de Dezembro de 2009 existiam 399.358 acções próprias (2008: 706.651 acções próprias),
representativas de 0,13% do capital social (2008: 0,23% do capital social).
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Adicionalmente, em 31 de Dezembro de 2009, 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.

Dividendos
A Assembleia Geral realizada em 28 de Abril de 2009 aprovou a proposta do Conselho de
Administração de pagamento de um dividendo ordinário por acção de 0,16 euros, no montante de
49.455.492 euros , referente ao resultado líquido apurado no exercício findo em 31 de Dezembro de
2008 de 46.749.904 euros acrescido de resultados transitados no montante de 2.705.588 euros. O
valor do dividendo atribuível a acções próprias foi transferido para resultados transitados, o qual
ascendeu a 2.238.123 euros.
Dividendos atribuídos
Dividendos atribuídos acções próprias

49.455.492
(2.238.123)
47.217.369

43. Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais
As remunerações auferidas pelos administradores da ZON Multimédia, SGPS nos exercícios
findos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, foram as seguintes:
2009
Remunerações
Administradores executivos
Administradores não executivos
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1.855.014
782.680
2.637.694

Prémios
1.402.461
1.402.461

2008
Plano de
acções e
poupança
acções
758.662
758.662

Remunerações
1.855.014
759.699
2.614.713

Prémios
694.375
694.375

Plano de
acções e
poupança
acções
-
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44. Prestações de serviços
As prestações de serviços, a 31 de Dezembro de 2009 e 2008, são relativas a:
2009
Management Fees (Nota 16)

25.475.694

2008
31.101.165

45. Demonstração dos Resultados Financeiros
Os resultados financeiros dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, têm a seguinte
composição:
2009
Custos e perdas:
Juros de financiamento
Juros de equity swaps
Amortizações de goodwill (Nota 6 e Nota 10)
Serviços bancários
Perdas em empresas do grupo e associadas
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Outros juros suportados
Outros custos e perdas financeiros
Resultados financeiros
Proveitos e ganhos:
Ganhos em empresas do grupo e associadas
Juros obtidos
Diferenças de câmbio favoráveis
Rendimentos de participações de capital
Outros proveitos e ganhos financeiros

2008

16.421.699
3.261.255
4.367.611
2.249.395
551.005
3.675
127
26.854.768
31.078.418

23.913.347
1.935.587
4.360.111
992.926
1.792.606
21.658
84.641
33.100.876
36.274.393

57.933.186

69.375.268

49.240.861
8.691.294
701
330
57.933.186

53.552.455
15.812.663
10.151
69.375.268

Os juros suportados a 31 de Dezembro de 2009 e 2008 decompõem-se da seguinte forma:
2009
Papel comercial
Empréstimo de empresas do Grupo (Nota 16)
Juros do FICA (Nota 50)
Empréstimo obrigacionista
Empréstimo externo
Outros

14.231.809
753.360
672.190
401.838
239.227
123.276
16.421.699

Os juros obtidos a 31 de Dezembro de 2009 e 2008 decompõem-se da seguinte forma:

38

2008
18.518.257
4.380.079
766.568
248.443
23.913.347
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2009
Empréstimo a empresas do Grupo (Nota 16)
Outros

8.263.356
427.938
8.691.294

2008
14.066.406
1.746.257
15.812.663

As rubricas de Ganhos e Perdas em empresas do grupo e associadas a 31 de Dezembro de 2009 e
2008 decompõem-se da seguinte forma:

Ganhos
Partes de capital em empresas do grupo e associadas (Nota 10)
Reversão de provisão para investimentos financeiros negativos (Nota 34)

46.199.808
3.041.053
49.240.861

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

(429.627)
(121.377)
(551.005)

Ganhos líquidos de perdas em empresas do grupo e associadas (Nota 6.2)

48.689.856

46. Demonstração dos Resultados Extraordinários
Os resultados extraordinários dos exercícios de 2009 e 2008, têm a seguinte composição:
2009
Custos e perdas:
Correcção relativas a exercicios anteriores
Donativos
Perdas em imobilizaç ões
Multas e penalidades
Outros custos e perdas extraordinários
Resultados extraordinários
Proveitos e ganhos:
Ganhos em imobilizações
Reduç ão de provisões (Nota 34)
Outros proveitos e ganhos extraordinários

2008

161.356
31.532
6.890
2.020
158.992
360.790

192.314
21.250
24.881
219.274
7.021.988
7.479.707

279.811
640.601

1.950.570
9.430.277

81.615
55.300
503.686
640.601

18.420
970.700
8.441.157
9.430.277

No exercício de 2008 as rubricas de “Outros proveitos e ganhos extraordinários” e “Outros custos e
perdas extraordinários”, incluíam os montantes de 7.999 milhares de euros e 6.807 milhares de
euros, respectivamente, relativos ao processo de spin-off do Grupo PT.
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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 2009 não
foram efectuados quaisquer negócios entre a ZON Multimédia e membros dos seus órgãos sociais.

48. Dívidas a Instituições de Crédito
31-12-2009
Médio e longo
Prazo

Curto Prazo
Empréstimos bancários :
Empréstimos externos
Papel comercial
Empréstimos obrigacionistas

110.000.000
110.000.000

96.535.106
300.000.000
70.000.000
466.535.106

31-12-2008
Médio e longo
Prazo

Curto Prazo

260.000.000
260.000.000

285.000.000
285.000.000

Empréstimos Externos
Em Setembro de 2009 a ZON Multimédia e a ZON TV Cabo assinaram com o Banco Europeu de
Investimento um Contrato de Financiamento do Projecto Next Generation Network no montante de
100.000.000 euros. Este contrato tem vencimento em Setembro de 2015 e destina-se à realização
de investimentos relativos à implementação da rede de nova geração.
Ao valor deste financiamento foi deduzido, o montante de 3.465 milhares de euros, correspondendo
ao benefício associado ao facto do financiamento apresentar uma taxa bonificada, que releva como
subsídio ao investimento, sendo assim apresentado como proveito diferido.
Papel comercial
A Empresa tem uma dívida de 410.000.000 euros, sob a forma de papel comercial, contratada com
cinco instituições bancárias, correspondendo a cinco programas. Todas as emissões efectuadas até
ao momento têm liquidação prevista para 2010, vencendo juros a taxas de mercado. Destes, a
Empresa tem contratado três programas agrupados de papel comercial com maturidade superior a 1
ano no valor de 300.000.000 euros. Dado que a Empresa tem capacidade de renovação unilateral
das 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 classificada como
sendo de médio e longo prazo para efeitos de apresentação no balanço. Os restantes programas
face à liquidação prevista, foram classificados como de curto prazo.
Empréstimos Obrigacionistas
Entre Outubro e Novembro de 2009, a ZON Multimédia procedeu à emissão de obrigações por
oferta particular e directa no valor de 70.000.000 euros, emitidas através de duas instituições
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bancárias. Ambos os empréstimos obrigacionistas têm maturidades a 3 anos, pagamento de juros
semestrais e reembolso ao par no final dos contratos.
Em 31 de Dezembro de 2009, os principais condicionalismos financeiros (“covenants”) existentes
em empréstimos a pagar eram, nomeadamente: “Cross default”; “Pari Passu”; “Negative pledge”;
Rácio de endividamento; Ebitda/Juros líquidos; “Ownership-clause” e cláusulas relacionadas com a
manutenção da actividade do Grupo; e o cumprimentos das suas obrigações (operacionais, legais e
fiscais).

49. Estado e Outros Entes Públicos
Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, os saldos com o Estado e Outros Entes Públicos tinham a
seguinte composição:

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas
Imposto sobre o valor acrescentado
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
Segurança social
Outros i)

i)

2009
Saldos
devedores
1.175.741
374.372
1.068.192
2.618.305

Saldos
credores
2.203.381
218.251
110.212
25
2.531.869

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

Em 31 de Dezembro de 2009 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).

50. Outros Devedores e Credores
Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, os saldos destas rubricas, apresentam a seguinte
composição:
31-12-2009
Saldos
Saldos
Devedores
Credores
Curto prazo:
Empresas do Grupo ZON Multimédia
FICA - valor a realizar
Outros

Médio e longo prazo:
FICA - valor a realizar

31-12-2008
Saldos
Saldos
Devedores
Credores

734.610
734.610

9.669.315
384.427
10.053.742

1.030.000
296.009
1.326.009

199.845
4.407.792
608.974
5.216.611

-

7.240.829
7.240.829

-

11.830.162
11.830.162

A Empresa subscreveu, em 2007, unidades de participação no Fundo para o Audiovisual, no valor
de 25 milhões de Euros. Em 31 de Dezembro de 2009, a responsabilidade pela realização das
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unidades de participação subscritas não realizadas pelo correspondente valor descontado é
conforme segue:
Valor nominal
Passivo de curto prazo
Passivo de médio / longo prazo

Valor descontado

10.000.000
7.500.000
17.500.000

9.669.315
7.240.829
16.910.144

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, o custo financeiro referente à actualização dos
pagamentos das subscrições ascendeu a 672 milhares euros (Nota 45).

51. Acréscimos e Diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, os saldos destas rubricas, apresentam a seguinte
composição:
a) Acréscimos de Proveitos

2009
Empresas do Grupo (Nota16)
Facturação a emitir
Juros a receber

2008

2.929.097
24.648
65.246

7.366.297
33.838
5.440

3.018.991

7.405.575

A rubrica “Empresas do Grupo” decompõem-se da seguinte forma:

2009
Plano de incentivos
Juros a receber
Serviços de gestão a facturar
Outros

2008

1.545.718
930.111
308.707
144.561

631.588
4.199.397
2.521.361
13.951

2.929.097

7.366.297

b) Custos Diferidos

2009
Comissões Financeiras
Juros Suportados
Fornecimentos e serviços externos
Empresas do Grupo (Nota16 - Custos com pessoal)
Outros
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2.579.292
203.196
10.393
25.000
2.817.881

2008
2.153.669
1.830.997
187.639
9.567
4.181.872
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O montante registado na rubrica de “Comissões financeiras” respeita a novos/renovações de
programas de Papel Comercial, emissões de Empréstimos Obrigacionistas e Empréstimo do BEI,
como segue:
2009
Papel Comercial
Empréstimo Obrigacionista
Financiamento ao Investimento (BEI)

2.294.570
188.889
95.833
2.579.292

2008
2.153.669
2.153.669

c) Acréscimos de custos

2009
Remunerações a liquidar
Encargos financeiros a liquidar
Contratos e trabalhos especializados
Outros acréscimos de custos

2008

3.324.818
869.416
174.425
4.368.658

3.516.697
2.424.336
573.849
17.467
6.532.349

2009

2008

Os encargos financeiros a liquidar decompõem-se da seguinte forma:

Empréstimo Obrigacionista
Papel Comercial
Derivados
Financiamento ao Investimento
Empresas do Grupo (Nota16)
Outros encargos financeiros a liquidar

336.038
322.180
157.663
53.378
157
869.416

1.207.413
394.435
774.281
48.207
2.424.336

d) Proveitos Diferidos

2009
Subsídio ao investimento

3.476.745
3.476.745

2008
-

O montante do subsidio ao investimento respeita à implementação da rede de nova geração (ver
Nota 48).

52. Plano de incentivos
O Conselho de Administração aprovou em 2008 um plano de incentivos em Acções.
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O número máximo de Acções a atribuir em cada ano é aprovado pelo Conselho de Administração e
está dependente exclusivamente do cumprimento dos objectivos de performance estabelecidos para
o Grupo para além da avaliação do desempenho individual dos beneficiários.
Em 2008 e 2009 foram implementados os respectivos planos parcelares previstos no Regulamento
do Plano de Acções aprovado em Assembleia-Geral da ZON Multimédia.
O número de direitos a Acções, que é expectável virem potencialmente a ser exercidas, no âmbito
dos planos parcelares atribuídos em 2008 e 2009 é de 552.311.
O número de Acções entretanto já empossadas em 2009, no âmbito dos planos que se vem
mencionando foi de 221.983.
A empresa reconheceu já responsabilidades em 2008 e 2009 relativamente a estes planos de
Acções, que se estendem até ao ano de 2013, de 1.996.804 euros, sendo 1.319.267 euros em 2008
e 677.537 euros em 2009.

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:
c) 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.
d) 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.
e) 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).
f)

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”.

g) 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 “Excesso de estimativa de imposto” registados
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respectivamente, como custos e perdas extraordinários e proveitos e ganhos 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. Pagamento / Recebimento do imposto sobre o Rendimento
2009
Estado
Grupo ZON (cons olidado fiscal)

2008

(370.464)
30.323.143
29.952.679

(1.201.368)
(1.201.368)

54.2. Recebimentos provenientes de empréstimos concedidos
2009

2008

ZON TV Cabo
Lusomundo España
ZON Conteúdos

54.400.000
-

180.000
350.169

ZON LM Audiovisuais
ZON Serviços

54.400.000

36.796
20.351
587.316

54.3. Recebimentos provenientes de dividendos

ZON Televisão por Cabo (Nota 10)

2009

2008

43.950.084
43.950.084

42.653.876
42.653.876

54.4. Pagamentos respeitantes a investimentos financeiros
2009
Aquisição de partes de capital e outros inves timentos:
ZON Audiovisuais SGPS
Constituição da Dremia, S.A.
Constituição da Upstar
Teliz
ZON LM Cinemas
Contribuição - Fundo para o Cinema e Audiovisual (Nota 35)
ZON Serviços
Suprimentos:
ZON Televisão por Cabo
Lusomundo España
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2008

50.000
50.000
50.000
13.122
-

1.000.000
5.000.000
602.133

163.122

121.000.000
150.000
127.752.133
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54.5. Pagamentos respeitantes a empréstimos concedidos
2009
ZON TV Cabo
ZON LM Audiovisuais
ZON Audiovisuais SGPS
Teliz
Operações de "In house cash"

2008

206.042

228.465.275
3.851.518
-

115.000
8.135.497
8.456.539

232.316.793

54.6. Recebimentos provenientes de empréstimos obtidos
2009
Papel comercial
Financiamento BEI
Emprestimos Obrigacionistas

1.725.000.000
100.000.000
70.000.000
1.895.000.000

2008
1.501.719.357
1.501.719.357

54.7. Pagamentos respeitantes a empréstimos obtidos
2009
Papel comercial
Empresa Recreios Artísticos

1.860.000.000
495.000
1.860.495.000

2008
1.002.066.597
1.002.066.597

54.8. Dividendos / distribuição de resultados
2009
ZON Multimédia (Nota 40)

47.217.369
47.217.369

2008
152.766.379
152.766.379

A composição da rubrica de caixa e seus equivalentes em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, é a
seguinte:

54.9. Discriminação dos componentes de caixa e seus equivalentes
2009
Numerário
Depósitos bancários

55. Processos Judiciais em Curso
a) Processos com entidades reguladoras
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5.125
156.842.395
156.847.520

2008
5.033
44.945.251
44.950.284
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A ZON Multimédia e a ZON TV Cabo 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 ZON TV Cabo e a SIC – Sociedade Independente da Comunicação, S.A. (SIC),
celebrado em 27 de Junho 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 ZON TV Cabo uma coima de 2,5 milhões de euros, tendo a ZON Multimédia e a
ZON TV Cabo 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 ZON TV Cabo. 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. 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 2009.
A ZON candidatou-se, através de uma empresa a constituir, ao concurso público para o
licenciamento de um serviço de programas de âmbito nacional, generalista, de acesso não
condicionado livre, a emitir por via hertziana terrestre. Por decisão da Entidade Reguladora para a
Comunicação Social de 23 de Junho de 2009, a candidatura da ZON, tal como a outra candidatura
concorrente foi excluída do concurso, decisão da qual a ZON já recorreu judicialmente, aguardandose o desenvolvimento do processo.
Por decisão notificada em 1 de Setembro de 2009, a Autoridade da Concorrência (“AdC”) condenou
a ZON Multimédia e a ZON TV Cabo ao pagamento de coima de 8.046 milhares de euros,
correspondente a 2% do volume de negócios em 2003, pela alegada prática de uma contraordenação correspondente ao tipo “abuso de posição dominante”, em processo que envolve
também a Portugal Telecom, SGPS, S.A. e a PT Comunicações, S.A. e que respeita a factos
ocorridos ainda quando a ZON Multimédia e a ZON TV Cabo faziam parte integrante do Grupo
Portugal Telecom.
A ZON Multimédia e a ZON TV Cabo recorreram judicialmente da decisão referida e uma vez
interposto o referido recurso, não há que proceder ao pagamento da coima aplicada até que exista
uma decisão judicial transitada em julgado que decida sobre a legalidade da decisão da AdC.
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b) Administração fiscal
No decurso do exercício de 2005, algumas Empresas do Grupo ZON foram objecto de Inspecção
Tributária ao exercício de 2002. Na sequência desta inspecção, a ZON Multimédia, enquanto
sociedade dominante do Grupo Fiscal, foi notificada das correcções efectuadas pelos Serviços de
Inspecção ao prejuízo fiscal do grupo. De referir que a Empresa entendeu que as correcções
efectuadas não tinham fundamento, tendo, em Junho de 2007, reclamado graciosamente das
referidas correcções.
Adicionalmente, no decurso do exercício de 2007, a ZON Multimédia 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 97.308 Euros e 408.748 Euros, correspondentes às correcções
efectuadas pelos Serviços de Inspecção Tributária aos exercícios de 2004 e 2005, respectivamente.
De referir que a Empresa entendeu que as correcções efectuadas não tinham fundamento, tendo
contestado os referidos montantes.
Mais importa referir que, no decurso do exercício de 2009, a ZON Multimédia foi objecto de
Inspecções Tributárias aos exercícios de 2006 e 2007.
Na sequência desta inspecção, a ZON Multimédia, enquanto sociedade dominante do Grupo Fiscal,
foi notificada das correcções efectuadas pelos Serviços de Inspecção ao prejuízo fiscal do grupo.
De referir que a Empresa entendeu que as correcções efectuadas não tinham fundamento,
encontrando-se a apresentar as contestações às referidas correcções.
O Conselho de Administração da ZON Multimédia, suportado nas informações dos seus serviços de
assessoria fiscal, entende que estas e eventuais revisões e correcções das declarações fiscais dos
exercícios em período de revisão, bem como outras contingências de natureza fiscal, não terão um
efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2009, excepto para as
situações que foram objecto de registo de provisões.

56. Eventos subsequentes
Foi aprovada, a 29 de Janeiro de 2010, em Assembleia Geral de Accionistas da ZON Multimédia, a
venda de 14.006.437 acções próprias, representativas de 4,53% do capital social da Sociedade, à
Kento Holding Limited, pelo preço unitário de 5,30 por acção, o que perfaz um preço global de
74.234.116 euros. Com esta deliberação, consideram-se verificadas as condições suspensivas do
contrato de compra e venda de acções celebrado entre a ZON Multimédia e a Kento Holding Limited
em 20 de Dezembro de 2009.
A Kento a esta data possui 10% do capital da ZON com a compra de 4,53% das acções próprias da
ZON e ainda das participações até agora detidas pela CGD de 2,50% e pela Cinvest de 2,97%.
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Em consequência da vendas das acções próprias foram liquidados todos os Equity Swaps
celebrados entre a ZON Multimédia e as respectivas instituições financeiras.

Adopção do Sistema de Normalização Contabilística
O Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho aprova a criação do novo Sistema de Normalização
Contabilística, designado por SNC, revogando o POC, normativo contabilístico actualmente em
vigor. A aplicação do SNC é obrigatória para os exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro
de 2010 e obriga à apresentação de informação comparativa relativa ao exercício de 2009.
Assim, a Empresa irá aplicar o SNC para o exercício de 2010, pelo que terá de proceder à
reexpressão das demonstrações financeiras do exercício de 2009, de acordo com a versão das
Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) em vigor à data de 31 de Dezembro de 2010.
A Empresa está a avaliar os impactos da adopção do SNC ao nível dos resultados do exercício e do
Capital próprio, bem como o impacto nas suas políticas de gestão do capital e distribuição de
dividendos.
Nesta conformidade, com base na análise efectuada até à data, é expectativa da Administração que
os impactos nas Demonstrações Financeiras da Sociedade sejam similares aos actualmente
registados nas suas contas consolidadas.
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DOCUMENTOS DE APRECIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DAS CONTAS
INDIVIDUAIS

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 423º-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 2009.
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 pela observância do cumprimento 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 da verificação da regularidade dos registos
contabilísticos, da exactidão dos documentos de prestação de contas individuais, 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
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como ao público em geral. Todas as participações que foram recebidas foram devidamente
analisadas.

Parecer:
A Comissão de Auditoria tomou conhecimento das conclusões dos trabalhos de revisão de contas e
dos de auditoria externa sobre as Demonstrações Financeiras Individuais do exercício de 2009, 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 2009
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)

seja aprovado o Relatório de Gestão;

ii)

sejam aprovadas as Demonstrações Financeiras; e

iii)

seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de
Administração.

Lisboa, 22 de Março de 2010

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
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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 2009, 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, 22 de Março de 2010

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)
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Vítor Fernando da Conceição Gonçalves
(Presidente da Comissão de Auditoria)
Nuno João Francisco Soares de Oliveira Silvério Marques
(Membro da Comissão de Auditoria)
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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