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31 de Março 31 de Dezembro
Notas de 2015 de 2014

ACTIVOS NÃO CORRENTES:
Goodwill 300.892.821 300.892.821
Activos intangíveis 300.532 473.910
Activos fixos tangíveis 27.885.658 28.177.221
Investimentos financeiros 6.372.795 6.592.199
Propriedades de investimento 5.912.440 5.912.440
Direitos de transmissão de programas e existências 7.832.510 9.280.535
Outros activos não correntes 5.569.492 5.647.935
Activos por impostos diferidos 1.683.006 983.814

356.449.254 357.960.875

ACTIVOS CORRENTES:
Direitos de transmissão de programas e existências 16.478.076 15.261.451
Clientes e contas a receber 34.845.765 24.710.229
Outros activos correntes 6.320.922 4.327.395
Caixa e equivalentes de caixa 2.604.832 4.820.134

60.249.595 49.119.209
416.698.849 407.080.084

CAPITAL PRÓPRIO:
Capital 84.000.000 84.000.000
Prémio de emissão de acções 36.179.272 36.179.272
Reserva legal 1.108.090 1.108.090
Resultados transitados e outras reservas 16.308.516 5.302.172
Resultado consolidado líquido do período (2.820.603) 11.006.344

134.775.275 137.595.878
134.775.275 137.595.878

PASSIVO:
PASSIVOS NÃO CORRENTES:

Empréstimos obtidos 135.641.104 135.494.549
Locações financeiras 5.501.454 5.840.452
Provisões 5.449.234 5.314.234
Passivos por impostos diferidos 353.515 353.515

146.945.307 147.002.750

PASSIVOS CORRENTES:
Empréstimos obtidos 58.014.030 45.724.918
Fornecedores e contas a pagar 36.720.271 36.367.265
Locações financeiras 2.043.364 2.381.515
Outros passivos correntes 38.200.602 38.007.758

134.978.267 122.481.456
416.698.849 407.080.084

IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUBSIDIÁRIAS

DEMONSTRAÇÕES CONDENSADAS CONSOLIDADAS DA POSIÇÃO FINANCEIRA

EM 31 DE MARÇO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO

                                  Total de activos não correntes

                                  Total de passivos correntes
                                    TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

                                  Total de activos correntes
                                    TOTAL DO ACTIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

           Capital próprio atribuível aos accionistas da Empresa-mãe
                                    TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO

                                  Total de passivos não correntes



31 de Março 31 de Março
Notas de 2015 de 2014

PROVEITOS OPERACIONAIS:
Prestações de serviços 43.452.054 48.348.571
Vendas 6.437.045 7.217.934
Outros proveitos operacionais 125.368 231.748
                  Total de proveitos operacionais 50.014.467 55.798.253

CUSTOS OPERACIONAIS:
Custo dos programas emitidos e das mercadorias vendidas  (19.872.465)  (20.642.843)
Fornecimentos e serviços externos  (15.458.947)  (15.726.468)
Custos com o pessoal  (13.177.867)  (13.245.982)
Amortizações e depreciações  (950.444)  (1.022.122)
Provisões e perdas de imparidade  (135.000)  (120.000)
Outros custos operacionais  (386.630)  (448.068)
                  Total de custos operacionais  (49.981.353)  (51.205.483)
                  Resultados operacionais 33.114 4.592.770

RESULTADOS FINANCEIROS:
Ganhos / (perdas) em empresas associadas 14.696 255.886
Juros e outros custos e proveitos financeiros  (3.464.687)  (2.859.159)

 (3.449.991)  (2.603.273)
                  Resultados antes de impostos  (3.416.877) 1.989.497

Impostos sobre o rendimento do período 596.274  (775.121)
Resultado consolidado líquido do período  (2.820.603) 1.214.376

IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUBSIDIÁRIAS

DEMONSTRAÇÕES CONDENSADAS CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS

DOS TRIMESTRES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2015 E 2014

(Montantes expressos em Euros)


