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Notas aos Ajustamentos Pró-Forma a 31 de Dezembro de 2007 
 

A coluna “Histórico 1” corresponde ao Balanço consolidado do grupo Pararede em 
31 de Dezembro de 2007, constituído naquela data pelas empresas Pararede SGPS, Pararede TI, 
Pararede Netpeople, SOLS, Bytecode e SBO. A coluna “Histórico 2” representa o somatório das 
rubricas de Balanço registadas na coluna “Histórico 1” com o agregado das rubricas semelhantes 
registadas em 31 de Dezembro de 2007 pelas empresas Consiste, CPC e Pulso. Os ajustamentos 
contabilísticos efectuados pela Pararede às contas da Consiste, CPC e Pulso, com referência a 31 de 
Dezembro de 2007, encontram-se evidenciados nas colunas designadas por “Ajustamentos IFRS” e 
“Ajustamentos Justo Valor” e discriminados na informação financeira pró-forma.  
 

1.  Activos fixos tangíveis 
 

 Decomposição 

 
 
 

  
A inclusão dos activos fixos tangíveis detidos pela Consiste, CPC e Pulso, nas contas Pró-Forma 
apresentadas origina um aumento de 1 781 844 euros ao valor do activo da Pararede em 31 de 
Dezembro de 2007, sendo que este montante resulta do somatório do valor dos activos fixos tangíveis 
das empresas adquiridas pela Pararede, líquido das amortizações acumuladas.  
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2.  Activos intangíveis 
 

 Decomposição 
 
  
O montante evidenciado na coluna “Ajustamentos IFRS”, no valor de 3 227 524 euros, corresponde ao 
ajustamento das amortizações do Goodwill registadas no âmbito do normativo contabilístico nacional, 
por contrapartida de resultados do exercício (ano de 2007) e de resultados retidos (ano de 2006). 
 
Para além dos montantes referidos anteriormente, o ajustamento efectuado ao activo intangível – 
goodwill, no valor de 33 127 514 euros, traduz a aquisição das empresas Consiste, CPC e Pulso por 
43 046 620 euros, e cujo capital próprio consolidado à data de 1 de Janeiro de 2007 ascendia a 
9 919 106  euros (contas pró-forma e após ajustamentos efectuados).  
 
Saliente-se que o Goodwill evidenciado nas contas pró-forma, inclui ainda o activo registado pela 
Consiste, no valor de 11 366 022 euros, referente à aquisição das empresas CPC e Pulso. 
 

 
3. Investimentos em associadas 
 

 Decomposição 
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O saldo de 1 535 219 reflecte, essencialmente, a inclusão do investimento detido por parte da Consiste 
na Empresa EHC – Engenheiros e Consultores, Lda., com referência a 31 de Dezembro de 2007 
(1 531 006 euros).  

 
O Ajustamento de Consolidação no valor de 10 101 028 euros, traduz a anulação das participações 
financeiras detidas pela Consiste nas empresas CPC e Pulso, por contrapartida dos respectivos 
capitais próprios (método de consolidação integral). 

 
4. Impostos diferidos activos 

 
 Decomposição 

 
 
  
O ajustamento pró-forma evidenciado, no valor de 175 293 euros, resultante da diferença temporária 
decorrente da provisão para riscos e encargos na CPC (taxa de 26,50%). 

 
 
5. Contas a receber de clientes e outros devedores – Não Correntes 
 
5.1. Decomposição 

 
5.2. 
O ajustamento de consolidação traduz a anulação da dívida da Consiste à CPC, no valor de 
2 000 000 euros. 
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6. Existências 
 
6.1. Decomposição 

 
6.2. 

O ajustamento de justo valor resulta da análise de rotação e passíveis de ajustamentos de valor e 
tendo por base o pressuposto de que a inexistência de qualquer variação de quantidade dos produtos 
em armazém indicia a possibilidade desses itens não possuírem rotação. 
 
 

7. Contas a receber de clientes e outros devedores - Correntes 
 

7.1. Decomposição 

 
7.2.  

De modo a proceder a uma estimativa ao justo valor das dívidas em mora por parte dos clientes, 
adoptou-se os seguintes pressupostos: (i) exclusão das entidades que pela sua relação com a 
CONSISTE, a sua cobrabilidade não se considera estar em risco (dívida global em 31dez07 ascende a 
10 584 816 euros); (ii) atendendo a que as facturas de crédito emitidas não discriminam a respectiva 
factura, considerou-se que as mesmas abatem à dívida mais antiga; e (iii) foi adoptado exclusivamente 
o critério fiscal para obtenção do valor a ajustar. Deste modo, e tendo em consideração os 
pressupostos supra referidos, decidiu-se  proceder a um ajustamento às dívidas de clientes no valor de 
523 860 euros. 
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O ajustamento de consolidação no montante de 1 000 062 euros, traduz a anulação das dívidas da 
Consiste às empresas objecto de consolidação integral (CPC e Pulso). 

 
 

8. Caixa e equivalentes de caixa 
 

8.1. Decomposição 

 
 

8.2. 
O total de 2 029 960 euros, reflecte o valor dos activos da Consiste, CPC e Pulso em 
31 de Dezembro de 2007 registados como depósitos bancários e caixa.  
 

9. Acréscimos e diferimentos activos 
 

9.1. Decomposição 

 
9.2. 

O montante de 3 121 519 euros, traduz o valor total dos acréscimos e diferimentos activos 
contabilizados pela Consiste e CPC em 31 de Dezembro de 2007. Os ajustamentos evidenciados 
correspondem a: (i) ajustamento de acréscimo de proveitos registado pela Consiste no âmbito de fees 
de gestão às suas participadas CPC (305 438 euros) e Pulso (65 000 euros); e (ii) ajustamento de 
justo valor, no valor de 45 052 euros, resulta da revisão da percentagem de acabamento de projectos 
executados pela Consiste. 
 
O ajustamento de justo valor aos custos diferidos registados pela Consiste, traduz a anulação de uma 
estimativa efectuada por contrapartida de acréscimos de custos, movimento que não tem qualquer 
efeito no capital próprio. 
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10. Capital social 

 
10.1. Decomposição 

 
10.2. 

O ajustamento pró-forma ao valor do capital próprio da Pararede SGPS, no valor de 43 046 620 euros, 
reflecte o aumento de capital da Pararede SGPS decorrente da aquisição das empresas Consiste, 
CPC e Pulso.  
 

11. Outras reservas 
 
11.1. Decomposição 

 
11.2.  

Os movimentos de consolidação evidenciados no quadro anterior reflectem a anulação das reservas 
das empresas adquiridas pela Pararede SGPS ao valor pelo qual se encontravam contabilizadas em 
31 de Dezembro de 2007, 15 546 717 euros. 
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12. Resultados retidos de exercícios anteriores 
 
12.1. Decomposição 

 
12.2.  

O movimento de consolidação, evidenciado no quadro anterior, reflecte a anulação dos resultados de 
exercícios anteriores das empresas adquiridas pela Pararede SGPS, ao valor pelo qual se 
encontravam contabilizados em 31 de Dezembro de 2007, de 3 096 271 euros. 
 
O Ajustamento IFRS, no valor de 1 613 762 euros, traduz a anulação da amortização do goodwill 
registado em 2006 pela Consiste, por contrapartida do respectivo activo intangível. 
 
O Ajustamento de Justo Valor, no montante de 757 349 euros, traduz as correcções efectuadas ao 
resultado do exercício de 2007 e activos registados em 2006, pelas empresas CPC (704 349 euros)  e 
Pulso (53 000 euros). 
 

13. Contas a pagar a fornecedores e outros credores – Não Correntes 
 

13.1. Decomposição 

 
 

13.2. 
O somatório das várias rubricas de dívidas a terceiros da Consiste, CPC e Pulso, contabilizadas em 
31 de Dezembro de 2007, e de acordo com a discriminação no quadro, constituem o valor total de 
16 693 929 euros. A rectificação no valor de 3 000 000 euros, traduz a anulação da dívida da Consiste 
às empresas CPC e Pulso.  
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14. Contas a pagar a fornecedores e outros credores – Correntes 
 
14.1. Decomposição 

 

 
14.2. 

Os ajustamentos de consolidação, no valor de 65 062 euros, traduzem essencialmente a anulação da 
dívida da Pulso à Consiste (65 000 euros). 
 
Os Ajustamentos de justo valor, no montante de 22 269 euros, reflectem dívidas a fornecedores não 
exigidas. 

 
15. Empréstimos – Curto Prazo 
15.1. Decomposição 

 
16. Provisões para Riscos e Encargos 
16.1. Decomposição 

 
16.2. 
O Total de provisões e encargos, no valor de 589 677 euros, decorre directamente do somatório dos 
passivos contabilizados pela CPC em 31dez07, de modo a fazer face eventuais perdas de imparidade a 
activos intangíveis. 
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17. Acréscimos e diferimentos passivos 
17.1. Decomposição 

 
 
 

17.2. 
Os ajustamentos de consolidação, no valor de 339 374 euros, resultam da anulação dos fees de 
gestão debitados pela Consiste em 2007. 
 
O ajustamento de justo valor ao acréscimo de custos registados pela Consiste, traduz a anulação de 
uma estimativa efectuada por contrapartida de custos diferidos, movimento que não tem qualquer 
efeito no capital próprio. 
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Demonstrações dos Resultados Históricas e Pró-Forma a 31 de Dezembro de 2007 

 
 

Notas aos Ajustamentos Pró-Forma a 31 de Dezembro de 2007 
 
 
A coluna “Histórico 1” traduz os valores contabilizados em 31 de Dezembro de 2007 pela 
Pararede SGPS, Pararede TI, Pararede Netpeople, SOLS, Bytecode e SBO. A coluna 
“Histórico 2” representa o agregado dos valores registados na coluna “Histórico 1” com os 
custos e proveitos contabilizados em 31 de Dezembro de 2007 pelas empresas Consiste, CPC 
e Pulso. Os ajustamentos realizados pela Pararede às contas da Consiste, CPC e Pulso, com 
referência a 31 de Dezembro de 2007, estão evidenciados nas colunas “Ajustamentos IFRS” e 
“Ajustamentos Justo Valor” e discriminados na informação financeira pró-forma.  
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1.  Vendas 
 
1.1 Decomposição 

 

 
1.2  

 
O ajustamento de justo valor de 26 650 euros resulta da revisão da percentagem de 
acabamento de um projecto da Consiste, em curso no final de 2007. 
 
O ajustamento de consolidação, nas vendas de 51 572 euros resulta da anulação de vendas 
da ParaRede à Consiste. As anulações nas Prestações de serviços, resultam da anulação da 
prestação de serviços da Consiste  à CPC (599 731 euros) e à Pulso (123 555 euros) e da 
ParaRede à Consiste de 25 284 euros. 
 

2.  Custo das vendas 
 
2.1. Decomposição 

 
 

2.2.  
A variação registada entre os valores inscritos na coluna “Histórico 1” e a coluna “Histórico 2” 
decorre da adição do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas contabilizado 
pela Consiste, CPC e Pulso SOLS em 31 de Dezembro de 2007, ao valor do CMVMC do 
grupo ParaRede na mesma data.  
 
O ajustamento de 116 572 euros resulta da anulação de uma prestação de serviços da CPC 
registada pela Pulso nesta rubrica (65 000 euros) e de vendas da PareRede à Consiste 
(51 572 euros). 
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3. Subcontratos 
 
3.1. Decomposição 
 

 
3.2.  

 
A diferença evidenciada entre os montantes inscritos na coluna “Histórico 1” e a coluna 
“Histórico 2”, no valor de 18 077 040 euros, resulta da soma dos custos com subcontratos 
contabilizados pela Consiste, CPC e Pulso, em 31 de Dezembro de 2007 ao custo com 
subcontratos do grupo ParaRede na mesma data. 

 
O ajustamento de consolidação refere-se à anulação de uma prestação de serviços da 
ParaRede à Consiste. 

 
4. Fornecimentos e serviços externos 
 
4.1. Decomposição 

 
 
4.2.  
O ajustamento de consolidação, no valor de 354 184 euros, resulta da anulação dos custos 
registados nesta conta pela CPC (339 375 euros) e pela Pulso de 9 769 euros relativos à 
prestação de serviços pela Consiste, bem como da ParaRede à Consiste de 5 040 euros. 

 
5. Custos com pessoal 
 
5.1. Decomposição 
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5.2. 

A rubrica de Custos com pessoal evidencia um aumento de 17 797 888 euros, no que respeita 
à comparação entre os valores registados na coluna “Histórico 1” e na coluna “Histórico 2”, 
correspondente ao somatório dos custos com pessoal da Consiste, CPC e Pulso registados 
em 31 de Dezembro de 2007. A respectiva coluna Pró-Forma traduz a adição deste montante 
aos custos com pessoal contabilizados pelo grupo Pararede, de 15 388 069 euros. 

 
6. Outros ganhos e perdas líquidas 
 
6.1.  Decomposição 

 
6.2.  
O saldo apresentado, reflecte o somatório de outros custos operacionais, custos com 
impostos e custos extraordinários líquidos dos proveitos suplementares e extraordinários 
incorridos pela Consiste, CPC e Pulso no exercício de 2007 ao valor das rubricas semelhantes 
registado pela Pararede no mesmo período.  
 
Os ajustamentos de consolidação de 284 522 euros resultam de valores facturados pela 
Consiste à CPC referentes a “management fees” de 2006 e registadas por esta como custo de 
exercícios anteriores. 
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Durante o ano de 2007, as rubricas “Despesas de Investigação e Desenvolvimento” e 
“Despesas de Projectos de Investimento” sofreram uma variação total positiva de 704 448 
euros, a qual inclui essencialmente despesas capitalizadas com pessoal técnico. Por outro 
lado, o saldo líquido das rubricas “Despesas de Investigação e Desenvolvimento” e “Despesas 
de Projectos de Investimento”, em 31 de Dezembro de 2006, ascendia a 242 104 euros, pelo 
que este valor constitui um ajustamento negativo aos Resultados Transitados a 31 de 
Dezembro de 2007 e, consequentemente, um ajustamento positivo ao Resultado do Exercício 

 
7. Amortizações e Provisões  
7.1. Decomposição 

 
7.2.  

A diferença registada entre os valores evidenciados na coluna “Histórico 1” e na coluna 
“Histórico 2”, no valor de 2 392 450 euros, corresponde ao somatório dos custos com 
amortizações registados pela Consiste, CPC e Pulso, durante o exercício de 2007.  
 
Os ajustamentos pró-forma evidenciados no quadro anterior ascendem a 946 553 euros e 
correspondem a: (i) anulação de amortizações do exercício de activos intangíveis detidos pela 
CPC, de 356 876 euros; e (ii) anulação das provisões constituídas para eventuais face à 
incerteza em gerar benefícios económicos futuros de 589 677 euros. Estes ajustamentos, têm 
por contrapartida o ajustamento efectuado aos Trabalhos para a própria empresa.  

 
8. Perdas por imparidade 
 
8.1. Decomposição 
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8.2.  
Os ajustamentos  de Justo valor de 599 974 euros resultam das seguintes situações 
identificadas ao nível da Consiste: (i) ajustamento às dívidas de clientes da Consiste no valor de 
523 860 euros; e (ii)  da análise de rotação e passíveis de ajustamentos de valor de Existências 
tendo por base o pressuposto de que a inexistência de qualquer variação de quantidade dos 
produtos em armazém indicia a possibilidade desses itens não possuírem rotação.  
 
9. Resultados financeiros 
 
9.1  Decomposição 

 
9.2 

A variação de 600 643 euros existente entre a coluna “Histórico 1” e a coluna “Histórico 2” no 
que se refere aos resultados financeiros corresponde ao somatório dos proveitos financeiros 
deduzidos dos respectivos custos registados pelas empresas Consiste, CPC e Pulso durante 
o exercício de 2007. 
 

10. Ganhos em empresas associadas 
 
10.1. Decomposição 

 
10.2.  
O Ajustamento de consolidação, no valor de 3 008 314 euros, traduz a anulação do método de 
equivalência patrimonial, inerente ao procedimento de consolidação integral. 
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O Ajustamento IFRS, no valor de 1 613 762 euros, traduz a reversão do ajustamento efectuado 
à amortização do Goodwill registado pelo Grupo em 2007, de modo a cumprir com o disposto no 
normativo internacional. 



 
 
 

 Contas pró-forma 2007

 
11. Imposto sobre lucros 

 
11.1. Decomposição 

 
11.2. 

O ajustamento de justo valor resulta: (i) o imposto diferido activo de 156 264 euros resultante 
da diferença temporária decorrente da provisão para riscos e encargos na CPC, no montante 
de 589 677 euros (taxa de 26,50%); e (ii) o apuramento do imposto diferido decorrente do 
ajustamento ao valor dos stocks (19 029 euros). 








