CNPJ nº 27.865.757/0001-02

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS (Em milhares de reais)
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Controladora
Consolidado
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos aos Senhores Acionistas as demonstrações financeiras e notas explicativas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
_____________________
_____________________
Estamos
cada
vez
mais
comprometidos
com
a
nossa
missão
de
criar,
produzir
e
distribuir
conteúdos
de
qualidade
que
informem,
eduquem
e
divirtam,
criando
valor
para
todos
com
quem
nos
relacionamos:
nosso
público,
parceiros,
colaboradores,
anunciantes,
distribuidores,
investidores, acionistas
e o público em
geral.
um2013
compromisso
inalienável
2013 e 2012. Rio de Janeiro, 26 de março de 2014. A Diretoria.
2013
2012 Temos _________
2012
_________
_________
_________
com o Brasil e com a sociedade brasileira. Acreditamos que somente empresas de mídia financeiramente saudáveis promovem a inovação, produzem produtos de qualidade e garantem sua independência editorial. Apesar do período atual de
dificuldades
econômicas,
investimos
R$
2,4
Bi
nas
nossas
operações
no
país
nos
últimos
quatro
anos e estamos
Receita líquida com vendas, propagandas
BALANÇOS PATRIMONIAIS (Em milhares de reais)
mantendo nossa política de investimentos para os próximos anos. Agradecemos a preferência de cada telespectador, internauta ou leitor, que exerce seu direito de escolha diariamente, e que nos tornam permanentemente mobilizados paraeatender
suas necessidades e desejos. Em cumprimento
às disposições
legais e estatutárias,
apresentamos
aos
serviços
10.693.360
9.425.115
14.635.743
12.710.218
Controladora
Consolidado
Consolidado
_____________________
_____________________
Senhores Acionistas as demonstrações financeiras e_____________________
notas explicativas
relativas aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014. Rio de Janeiro, 18 de_____________________
março Controladora
de 2016. A Diretoria.
Custo das vendas, publicidade e serviços
(6.244.080) _________
(5.598.234) _________
(7.757.669) _________
(6.932.674)
_________
Ativo
2013
2012
2013
2012
Passivo e patrimônio líquido
2013
2012
2013
2012
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
Lucro bruto
4.449.280
3.826.881
6.878.074
5.777.544
Passivo circulante
Ativo circulante
(Despesas) Receitas
operacionais
BALANÇOS PATRIMONIAIS Empréstimos
(Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÕES
DOS RESULTADOS (Em milhares de reais)
20.155
17.582
42.126
19.044
Caixa e equivalentes de caixa
2.202.031
846.107
2.622.652
1.027.722
Despesas com vendas
(1.276.900) (1.120.633)
(1.557.084) (1.372.138)
Contas a pagar
826.965 Controladora
620.541
1.201.107
959.970
Consolidado
Controladora
Consolidado
Títulos e valores mobiliários
5.726.650
5.662.751
6.000.255
5.755.171
Consolidado
Despesas gerais e administrativas
(1.081.765) Controladora
(991.700)
(1.748.258)
(1.553.873)
Dividendos a pagar
1.526.7182015 1.191.266
1.526.718
1.191.266
2014
2015
2014
Contas a receber
1.169.665 2015 961.208
1.260.450
2015
2014
2015
2014
2014 1.536.654
2015
2014
Ganho (perda) na venda de imobilizado
Adiantamentos
de
clientes
2.365.586
1.712.143
2.476.320
1.798.547
Passivo
e
patrimônio
líquido
Direitos
de
exibição
e
transmissão
1.007.326
611.773
1.152.830
719.112
Ativo
e intangível
471
1.729
(4.279)
200
Salários
e encargos sociais
569.313
517.079
668.778
567.282 Receita líquida com vendas, publicidade e serviços
Passivo
circulante
Outros
435.320
341.189
605.071
509.558
_________
_________
_________
_________
11.167.574
11.889.680
16.045.534
16.243.883
Outras despesas operacionais
(45.460) _________
Ativo circulante
(35.886)
_________- __________________
Outros
86.379 22.266
121.32023.039
279.937
236.740
_________
_________
_________
Empréstimos
66.044 _________
69.227 Custo das vendas, publicidade e serviços
Total
do eativo
circulante
10.540.992 3.264.095
8.423.028
11.917.462
9.272.013
_________
_________
_________
(7.059.737) (7.109.711) (8.830.482) (8.508.245)
Caixa
equivalentes
de caixa
1.973.263
4.616.679_________
2.537.084 Total
Resultado
operacional
do passivo
5.395.116 932.323
4.179.931
6.194.986
4.772.849
_________
_________
_________
Contas
a pagar circulante
768.380
1.339.294 _________
1.208.148 Lucro bruto
Ativo não circulante
4.107.837 4.779.969 7.215.052 7.735.638
líquido antes do resultado financeiro e
Títulose evalores
valoresmobiliários
mobiliários
3.228.748 422.149
5.545.497 294.898
4.728.387 Passivo
não circulante
Dividendos
a pagar
759.416
559.994
759.416
560.199 (Despesas)
Títulos
323.939 3.415.505
275.389
Receitas operacionais
dos investimentos
2.091.086 _________
1.716.277
3.522.993 _________
2.815.847
_________
_________
Contas
a
receber
1.209.730
1.046.152
1.473.669
1.370.528
Empréstimos
1.932.645
1.685.888
1.932.645
1.685.888
Adiantamentos
de
clientes
2.121.685
1.856.326
2.248.264
1.956.929
Direitos de exibição e transmissão
929.530
1.022.992
1.289.506
1.318.017
Despesas com vendas
(1.377.406) (1.384.255)
(1.797.833) (1.794.020)
financeira
706.830(1.275.317)
1.225.533
Dividendos
a receber
5.643 Contas
a pagar
99.578 501.832
220.693
222.187
Salários
e encargos sociais
484.478 100.557
617.992
591.508 Receita
Depósitos
judiciais
211.247 577.770
395.849 7.829 241.5474.373 426.437
Despesas
gerais e administrativas
(1.179.868) 749.845
(1.896.992) 1.254.542
(1.724.860)
Despesa
financeira
(489.111)
(279.497)
(530.048)
997.654 161.528
2.047.633
Outros a pagar
121.293 997.654
416.169 2.047.633
294.614
Direitosde
derenda
exibição
e transmissãosocial
1.153.336
791.961 1.313.246 1.035.388 Dividendos
Imposto
e contribuição
Ganho (perda) na venda de imobilizado
960
(28.411)
1.448 (344.493)
(28.557)
Resultado
de
equivalência
patrimonial
1.000.506
977.855
152.077
197.854
Provisão
para
contingências
197.931
317.197
230.265
353.288
Total
do
passivo
circulante
4.499.050
3.813.510
5.447.179
4.680.625
diferidos
550.030
658.938
649.694
798.865
Outras
despesas
operacionais
(56.454)
(69.226)
649.392
729.671
919.609
892.230
Outros
Outros resultados
investimento
(5.311) _________
(10.352) _________
(132.760) _________
(38.056)
_________
Outrosnão circulante
172.249 _________
122.037
85.740 _________
78.707 Resultado
_________
_________
Investimentos
a valor justo
970.63010.269.828
1.233.862
operacionalde
líquido
antes do resultado financeiro
7.777.624 970.630
13.873.073 1.233.862
10.569.260 Passivo
Total
do ativo circulante
antes do imposto de renda e da
Total
do passivo não circulante
3.400.0573.446.460
4.393.448
3.346.861
4.387.703
_________
_________
_________
Empréstimos
2.416.365
3.446.460 _________
2.416.365 Lucro
Investimentos
pelo método de equivalência
1.784.966
1.322.801
234.613
193.900
e dos investimentos
1.456.074 2.187.435 3.465.221 4.118.975
Ativo
não circulante
contribuição
3.304.000 1.654.873
3.629.816722.143
3.762.107
Patrimônio
Contas a líquido
pagar
112.485
121.591
114.008
122.681 Receita
Imobilizado
2.217.783 50.542
2.037.612125.685
2.526.019
financeira social
2.100.910 3.885.694
918.148
Títulos e valores mobiliários
293.833 2.308.577
458.847 Capital
Impostofinanceira
de renda e contribuição social
(721.170)(1.400.129)
(663.084)
(1.258.840)
(937.613)
social
6.408.936 140.858
6.408.936
Provisão
para contingências
185.3336.408.936
176.673 6.408.936
214.761 Despesa
_________
_________
_________
Intangíveis
952.826
945.123
1.083.639
1.104.282
(760.468)
(1.471.829)_________
(875.402)
Direitos de exibição e transmissão
1.116.870
867.032 1.548.834 1.180.729 Reservas
de
lucros
3.431.955
1.462.547
3.431.955
1.462.547
Outros
75.485
168.690
72.471
80.111
Lucro
líquido
do
exercício
2.582.830
2.966.732
2.503.267
2.948.081
Outros
162.641 _________
125.073
102.422 _________
92.450
_________
_________
Resultado de equivalência patrimonial
1.399.210
197.041_________
185.915
_________ 1.820.309
_________
_________
Depósitos
judiciais
261.385_________
258.681 Total
Efeitos
de transações
de capital
(3.466)
(4.106) Outros
do passivo
não circulante
3.775.288 (4.106)
2.891.979 (3.466)
3.809.612
2.833.918
Total
do ativo
não circulante
8.103.592 228.908
8.017.639227.296
7.520.219
7.771.288
_________
_________
_________
de investimento
10.534
(927)
4.650
Lucroresultados
líquido atribuído
aos:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
217.704
401.383
286.944
466.329 Patrimônio
Outros resultados
abrangentes
11.986 _________
(89) _________
11.986 _________
(89) Lucro
_________
líquido
antes do imposto de renda e da contribuição social
3.531.127 3.558.854
4.290.416 2.966.732
4.352.286
Controladores
2.582.830
9.849.4116.408.936
7.867.288
Capital social
6.408.9369.849.411
6.408.936 7.867.288
6.408.936 Imposto
Investimentos disponíveis para venda
1.266.715 1.188.936 1.266.715 1.188.936
de
renda
e
contribuição
social
(470.035)
(1.205.662)
(1.223.863)
(1.995.232)
Não controladores
(79.563) _________
(18.651)
_________
acionistas não controladores _________6.331.435
- _________
46.423
15.461 Lucro líquido do exercício
_________
Reservas dos
de lucros
4.289.264
6.331.435 _________
4.289.264
Investimentos pelo método de equivalência patrimonial
4.241.244 3.346.101
302.048
253.541 Participação
3.061.092 2.353.192
3.066.553 2.948.081
2.357.054
2.503.267
_________
_________
do patrimônio
líquido
9.849.411 (1.800)
7.867.288(1.723)
9.895.834
7.882.749
_________
_________
_________
Efeitos
de transações
de capital
(1.800) _________
(1.723) Lucro líquido atribuído aos:
Imobilizado
2.920.830 2.561.500 3.331.379 2.886.214 Total
Total
do ativo
18.644.584 919.367
16.440.667945.909
19.437.681
17.043.301
do passivo
e patrimônio
18.644.584 240.149
16.440.667
19.437.681
17.043.301
Outros
resultados
abrangentes líquido
159.678
240.149 _________
159.678
_________
_________
_________
_________
_________
_________
Controladores
3.061.092
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES (Em milhares
de reais) 2.353.192
Intangíveis
1.101.407_________
1.096.131 Total
12.978.720 10.856.155 12.978.720 10.856.155
Acionistas não controladores
5.461
3.862
Controladora
Consolidado
21.050
120.178 DAS MUTAÇÕES
22.570
60.369
Outros
_____________________
_____________________
DEMONSTRAÇÕES
DO PATRIMÔNIO
(Emnão
milhares
de reais)
Participação LÍQUIDO
dos acionistas
controladores
52.677
48.339
3.066.553 2.357.054
2013
2012
2013
2012
10.983.230 9.784.020 8.415.115 7.849.777
Total do ativo não circulante
_________
_________
_________
_________
Patrimônio
líquido
atribuído
Total do
patrimônio
líquidoaos controladores
12.978.720 10.856.155 13.031.397 10.904.494
___________________________________________________________________________________
21.253.058 17.561.644 22.288.188
18.419.037
Total do ativo
do exercício
2.582.830
2.966.732
2.503.267
Total do passivo e patrimônio
líquido
21.253.058 17.561.644 22.288.188 18.419.037 Lucro líquido
DEMONSTRAÇÕES
DOS RESULTADOS
ABRANGENTES
(Em milhares
de reais) 2.948.081
Reservas
de lucros
Resultado
abrangente total
____________________
_________________________
Outros resultados abrangentes a serem
Reserva
Efeitos de
Outros
Participação
Total
Controladora
Consolidado
reclassificados para resultado do exercício
DEMONSTRAÇÕES DASReserva
MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO (Em
milhares de reais) Lucros
de lucros
transações
resultados
dos não
patrimônio
2015
2014
2015
2014
em períodos subsequentes
Capital
legal
retidos Patrimônio
de capital
abrangentes
acumulados
Total
controladores
líquido
________
________
_________
_________
___________
___________
_________
____________
_________
Lucro
líquido
do
exercício
3.061.092
2.353.192
3.066.553
2.357.054
Ajuste a valor justo dos investimentos
líquido atribuído aos controladores
4.721.001
109.406
1.559.032
(2.747)
993
6.387.685
43.041
6.430.726
Saldos em 31 de dezembro de 2011
Outros
resultados
abrangentes
a
serem
reclassificados
para
disponíveis
para
venda
18.062
18.062
Reservas de lucros
Resultado abrangente total
Aumento de capital com incorporação
6.408.936
6.408.936
6.408.936
resultado
do exercício
em períodos
subsequentes
Perdas
atuariais
de plano
de benefício
definido
Efeitos de
Outros
Participação dos
Total
Ajuste
a
valor
justo
dos
investimentos
disponíveis
para
venda
77.780
218.305
77.780
218.305
Eliminação do investimento oriundo de incorporação
(4.721.001)
(109.406)
5.626
(3.059)
(799.586)
(5.627.426)
(5.627.426)
pós-emprego
(5.122)
(5.122)
Capital
Reserva de
Lucros
transações
resultados
acionistas não patrimônio
Efeitode
deconversão
imposto de de
renda
e contribuição
social
(26.445)
(74.224)
Ajuste de conversão de operações no exterior
1.977
1.977
1.977
Ajustes
operações
no exterior
3.533 (26.445)1.977(74.224) 3.533
1.977
social
acumulados2.966.732
Total
líquido
controladores
Ajustes
de conversão
de operações
no exterior
18.698
3.611
18.698_________
3.611Lucro líquido do exercício
-Reserva legal - lucros retidos- de capital abrangentes
2.966.732
(18.651)
2.948.081
Efeito
de
imposto
de
renda
e
contribuição
social
(4.398)
(4.398)
_________
_________
_________
Saldos
em 31 de dezembro de 2013
6.408.936 277.477
3.154.478
(3.466) 11.986
9.849.411
46.423
9.895.834
70.033
70.033 2.950.058
147.692
Dividendos
(1.559.032)
(704.599)
(2.263.631)
(2.263.631)
Resultado abrangente total do exercício
2.594.905 _________
2.968.709147.692
2.515.342
_________
_________
_________
Ajuste de conversão
de operações no exterior
- 3.611
3.611
Transferências
para reservas
148.336
1.314.211
-(1.462.547)
- 3.611
- Outros resultados abrangentes não reclassificados para resultado
Resultado
atribuído
aos:
Ajuste a valor justo dos investimentos disponíveis para venda, líquido de impostos
144.081
144.081
144.081
do
exercício
em
períodos
subsequentes
Outros
(6.985)
(6.985)
(8.929)
(15.914)
________
________
_________
________
___________
___________
_________ ____________
_________
Controladores
2.594.905
Lucroem
líquido
dodezembro
exercício de 2012
-(89)
2.353.192
2.353.192
2.357.054
Ganhos atuariais de plano de benefício definido pós-emprego
15.815
15.815 2.968.7096.408.936
148.336
1.314.211
(4.106)- ___________
7.867.288
15.4613.862 _________
7.882.749
Saldos
31 de
________
________
_________
________
___________
_________
____________
Não
controladores
(18.651)_________
Efeito
de imposto de renda e contribuição social
(5.377)
- (79.563)
(5.377)_________
Dividendos
--(937.000)
- -(558.883) (1.495.883)
101.702(203) (1.496.086)
101.702
Aumento
de capital em controlada
2.515.342
2.950.05810.438
10.438_________
_________
Transferências
para de
reservas
-117.660 1.676.649
(1.794.309)
Ajuste
de conversão
operações no exterior
3.533
3.533
3.533 total do exercício
3.141.563 2.500.884 3.147.024 2.504.746
1.743
1.743
(1.743)
- Resultado abrangente
Outros
Ajuste
a valor justo dos investimentos disponíveis
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de reais)
6.408.936 395.137 3.894.127
(1.723)
159.678
- 11.921
10.856.155
48.339
10.904.494
Saldos
em 31 de
dezembro
de 2014
11.921
11.921 Resultado atribuído aos:
para venda,
líquido
de impostos
Controladora
Consolidado
Controladores
3.141.563
2.500.884
_____________________
_____________________
Perdas
de plano
de benefício
definido
Ajusteatuariais
de conversão
de operações
no exterior
18.698
18.698
18.698
Acionistas não controladores
3.862
2013
2012
2013 5.461_________
2012
_________
_________
_________
-(3.379)
(3.379)
pós-emprego,
líquidas
de impostos disponíveis para venda, líquido de impostos
Ajuste a valor justo
dos investimentos
--51.335
- (3.379)
51.335
51.335
3.147.024
2.504.746
Lucro
líquido
do exercício
-2.582.830
2.582.830
(79.563) - 2.503.267
Ganhos
atuariais
de plano de benefício definido pós-emprego, líquidos de impostos --- 10.438
10.438
10.438 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro
antes
do
imposto
de
renda
e
da
Dividendos
-(613.422)
(613.422)
(613.422)
Lucro líquido do exercício
--- 3.061.092
3.061.092
5.461
3.066.553
DEMONSTRAÇÕES
DOS FLUXOS DE CAIXA
(Método Indireto)
(Em milhares
de reais) 3.885.694
contribuição
social
3.304.000
3.629.816
3.762.107
Transferências
129.141
1.840.267
(1.969.408)
Dividendos para reservas
(1.018.921)
- - (1.018.921)
(1.200)
(1.020.121)
Outros
640
640 ____________
8.823
9.463 - Ajustes para conciliar o resultado às
________________
_________
________
___________
___________
_________
Controladora
Consolidado
Transferências para reservas
-153.055 2.908.037
- (3.061.092)
- _________
disponibilidades
geradas
pelas
atividades
6.408.936
277.477
3.154.478
(3.466)- ___________
11.986
9.849.411
46.423 77 _________
9.895.834 Saldos
em 31 de dezembro de 2013
2015
2014
2015
2014
________
________
_________
________
___________
_________
____________
(77)
(77)
Outros
operacionais:
Fluxos
de
caixa
das
atividades
operacionais
6.408.936
548.192
5.783.243
(1.800)
240.149
- 12.978.720
52.677 13.031.397 Depreciação e amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2015
179.885
234.392
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (Em milhares de reais)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 186.187 3.531.127
3.558.854 250.948
4.290.416 4.352.286
Resultado
deconciliar
equivalência
patrimonial
(977.855)
(152.077)
(197.854)
Ajustes para
o resultado
às disponibilidades(1.000.506)
NOTAS
EXPLICATIVASeÀS
DEMONSTRAÇÕES
31 DE
DEZEMBRO
2014
1. Informações Gerais: Globo Comunicação e Participações
S.A. (“Companhia”)
suas
subsidiárias (de FINANCEIRAS
respectivamente,
pelo
valor justoDE
por2015
meioE do
resultado, dado que os ganhos e as perdas de variações de Juros
e variações
monetárias
líquidos
379.192
243.004
339.150
277.954
geradas
pelas atividades
operacionais:
forma conjunta “Globo”) constituem-se em um grupo de emissoras de televisão aberta e de negócios de valor justo são reconhecidos na demonstração do resultado, e pelo custo amortizado utilizando o método Ganho
no
valor
justo
de
investimentos
(20.017)
(691.852)
(20.017)
1.
Informações
Gerais:
Globo
Comunicação
e
Participações
S.A.
(“Companhia”)
e
suas
subsidiárias
(de
forma
conreceita
financeira
na
demonstração
do
resultado.
2.9.
Direitos
de
exibição
e
transmissão:
Os
direitos
de
transmissão
e
Depreciação e amortização
248.232
216.858
322.369 (691.852)
286.605
internet e atua, através de suas controladas e controladas em conjunto, em negócios de programação de de juros efetivos, menos a provisão para perda de valor recuperável, dado que as flutuações são incluídas
Despesas
de
provisão
para
contingências
21.044
6.882
22.104
12.304
junta
“Globo”)
constituem-se
em
um
grupo
de
emissoras
de
televisão
aberta
e
de
negócios
de
internet
e
atua,
através
exibição
de
filmes,
eventos
ao
vivo,
direitos
artísticos
e
outros
direitos
são
registrados
ao
custo
de
aquisição
no
momenResultado
de
equivalência
patrimonial
(1.820.309)
(1.399.210)
(197.041)
(185.915)
TV por assinatura e publicação de revistas, formando o maior grupo de mídia do Brasil. A Companhia é uma como receita financeira na demonstração do resultado. 2.8. Contas a receber: Contas a receber referem-se
perdas
de ativoslíquidos
12.531 1.196.2657.894296.216 146.152
15.287
que tais direitos
tornam-se
disponíveis
ou quandodeadiantamentos
sãoserviços
efetuados,
que ocorrer
primeiro.
Os custos Provisão
de suas controladas
controladas
em capital
conjunto,fechado,
em negócios
de programação
de TV
por assinatura,
publicação ede to
Juros epara
variações
monetárias
1.212.328
309.754
a em
montantes
devidos
por clientes
provenientes
vendas ou de
noocurso
normal
dos negócios,
empresa
sociedadee por
ações de
domiciliada
no Brasil.
2. Bases
de Preparação
Perda
na
venda
de
imobilizado
e
investimento
5.261
8.625
13.553
36.562
_________
_________
_________
_________
e são
reconhecidos
inicialmente
pelo valor
justo e séries
subsequentemente
mensurados
ao custo
amortizado
Apresentação
dasmusicais,
Demonstrações
presentes
demonstrações
(Controladora
Provisão (reversão de provisão) para contingências
18.964
(1.457)
33.435
7.369
filmes
incluem os custos
não amortizados
de filmes
de televisão adquiridos
de terceiros
de acordo
com os
revistas e negócios
formando oFinanceiras:
maior grupo deAs
mídia
do Brasil.
A Companhia éfinanceiras
uma sociedade
por ações de de
2.887.692 _________
2.406.399 47.864
4.361.920
3.572.487
_________
_________
usando oAmétodo
da taxa
efetiva,
deduzidoscom
de provisão
para riscogerados
de crédito,
quando
aplicável.
ecapital
Consolidado)
são de responsabilidade
daPreparação
administração.
As demonstrações
financeiras
individuaisAs contratos.
Provisão para perdas de ativos
16.005
28.715_________
82.239
amortização
dos filmes
é determinada
base nos benefícios
para cada
exibição
durante2.9.
seu
fechado, domiciliada
no Brasil. 2. Bases de
e Apresentação
das Demonstrações
Financeiras:
(Aumento)
redução
de
ativos
e
aumento
Direitos
de exibição
transmissão:
Os direitos
de transmissão
e exibição
de filmes,
eventos
ao vivo
e outros
foram
preparadas
de acordo
com as(Controladora
práticas contábeis
adotadas
(“BRGAAP”),
compreendem
(Ganho) perda na baixa de imobilizado e investimento
(710)
17.876
(979)
31.736
de vida
contratual.eOs
eventos ao vivo
compreendem
principalmente
os direitos
esportivos,
incluindo
os direitos
de
presentes
demonstrações
financeiras
e Consolidado)
sãonodeBrasil
responsabilidade
daque
administração.
As de- ciclo
(redução) de passivos
direitos são registrados ao custo de aquisição no momento em que tais direitos tornam-se disponíveis
as
disposições
da Leiindividuais
das Sociedades
por foram
Ações
e os pronunciamentos
emitidos
pelo Comitê
deno transmissão
3.189.574 2.737.001 5.689.243 4.884.074
monstrações
financeiras
e consolidadas
preparadas
de acordo com as práticas
contábeis
adotadas
dos campeonatos de futebol, e são amortizados quando exibidos. A recuperabilidade dos eventos ao vivo Contas a receber
(233.615)
(50.864)
(295.799)
(76.430)
Pronunciamentos Contábeis - CPC. Estas práticas contábeis diferem das práticas contábeis internacionais ou quando adiantamentos são efetuados, o que ocorrer primeiro. Os custos de filmes incluem os custos (Aumento)
redução de ativos e aumento (redução) de passivos
Brasil (“BRGAAP”),
as disposições
Leiseparado,
das Sociedades
por Ações
e os pronunciamentos
emitidos
direitos
de filmes éde
revisada
por título,
e, se necessário,
são baixados
quandode
foracordo
identificado
filmes ou os
de
exibição
e
transmissão
(308.695)
(387.466)
amortizados
filmestítulo
e séries
de televisão
adquiridos
de terceiros
comque
osos
contratos.
A Direitos
(“IFRS”)
aplicáveisque
às compreendem
demonstrações
financeirasda
em
somente
com relação
à mensuração
dos enão
Contas a receber
(173.255)
131.927(410.974)
(115.439) (499.178)
158.111
pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeisda
– CPC,
e com as práticas
contábeis
internacionais
(IFRS)pelo
emitidas
pelo
não serão
o fim do contrato.
Os direitos
artísticos são
representados
pelo exibição
montante durante
total dos seu
con- Adiantamento
amortização
dos exibidos
filmes éaté
determinada
com base
nos benefícios
gerados
para cada
investimentos
avaliados pelo método
equivalência
patrimonial,
conforme
requerido
ICPC
09,In- eventos
de clientes
666.097 (608.345)
246.488279.029 662.419
Direitos de exibição
e transmissão
(643.095) 198.111
219.885
ternationalque
Accounting
Standards
Board
(IASB).
Estas demonstrações
financeiras foram
pelos tratos
comvida
artistas
e são atribuídos
aos custos
de produção
de programação
usando os
o método
linear
durante o prazo
do Contas a pagar
ciclo de
contratual.
Os eventos
ao vivo
compreendem
principalmente
direitos
de transmissão
dos
enquanto
para fins
de IFRS,
esses
investimentos
seriam reconhecidos
peloaprovadas
custo oupara
valoremissão
justo para
(69.482) 265.359
49.384
23.912
Adiantamento de clientes
(509.260) 10.992
291.335 (519.391)
campeonatos
de de
futebol
e são
quando exibidos.
A recuperabilidade
dosséries
eventos
ao progravivo e Dividendos recebidos
fins
de IFRS. Asdademonstrações
foramforam
preparadas
com as práticas
Administradores
Companhia em 8financeiras
de março deconsolidadas
2016. Essas práticas
aplicadasde
deacordo
forma consistente
em todos contrato.
Os custos
produção
dasamortizados
telenovelas produzidas
ou ainda em
processo, minisséries,
e outros
676.082
623.723
111.254
81.980
Contas a pagar
119.815
(13.937)
60.690
672
direitos
de
filmes
é
revisada
título
por
título,
e,
se
necessário,
são
baixados
quando
for
identificado
que
contábeis
adotadas
no
Brasil
e
de
acordo
com
as
IFRS.
Estas
demonstrações
financeiras
foram
aprovadas
os anos apresentados e uniformemente aplicadas em todas as companhias da Globo, incluindo as empresas controla- mas de televisão também são registrados como direitos de exibição. Esses direitos são amortizados quando os progra- Outros
ativos
e passivos
55.211 2.181.034
14.458
131.700
46.869
_________
_________
_________
Dividendos
recebidos
1.043.522
149.211_________
162.912
os filmes
ou os eventos
não serão
exibidos
até onão
fimhá
doexpectativa
contrato. Os
direitos
são2.10.
representados
para
emissão
Administradores
da Companhia
em 10dadeGlobo
março
depreparadas
2014. Asutilizando
demonstrações
atividades operacionais
3.673.290 291.765
2.902.122(21.464)
4.571.512
3.347.751
_________
_________
_________
das em
conjuntopelos
e coligada.
As presentes demonstrações
financeiras
foram
as práticas mas
são exibidos.
Os programas
são baixados
quando
de que
sejamartísticos
transmitidos.
Combinação Caixa
Outrosgerado
ativos epelas
passivos
273.498_________
(4.323)
financeiras foram preparadas pelo custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros pelo montante total dos contratos com artistas e são atribuídos aos custos de produção de programação Pagamento
de juros
de empréstimos
(96.210) 5.265.947
(85.219)
(85.537)
contábeis de
acordo com os
pronunciamentos
efetivos
para os exercícios
iniciados
partir de 01
de janeiro
2015. As de
negócios
e ágio: O
método
contábil
de compra
é usado para
contabilizar
as combinações
de negócios.produzidas
O custo de Caixa gerado pelas
atividades
operacionais
3.646.818 (96.210)
5.705.443 4.901.940
usando
o método
linear
durante
o prazo
do contrato.
Os custos
de produção
das telenovelas
(incluindo
instrumentos
derivativos)
que foram
mensurados
pelo valor
justo,aconforme
descrito
nasdepráticas
dejuros
imposto
de
principais práticas
adotadas
pela Globo
estãoaplicadas
descritas abaixo:
2.1. Base
de consolidação:
As demonstrações
aquisição
é mensurado
pelo valor agregado
montante
transferido,
oferecidos
e quaisquer como
instru- Pagamento
Pagamento de
de empréstimos
(182.019) (118.200) (183.328) (118.200)
ou ainda
em processo,
minisséries,
séries edo
outros
programas
de incluindo
televisãoativos
também
são registrados
contábeis
abaixo.contábeis
As principais
práticas
contábeis
no preparo
dessas
demonstrações
financeiras uma
renda
e
contribuição
social
(591.472)
(468.109)
(1.017.540)
(896.687)
_________
_________
_________
_________
ou de Esses
capital emitidos,
ao valor
justo na data
de aquisição,
e o valor são
de qualquer
participação
de não
financeiras
consolidadas
incluem
a Globoforam
e suas
controladas
indiretas. Controladas:
Controladas
são todas as mentos
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
(475.526) (1.505.433) (1.193.650) (2.259.146)
direitosdededívida
exibição.
direitos são
amortizados
quando
os programas
exibidos.
Os programas
estão
listadas
abaixo. Essas
práticas
aplicadas
dediretas
forma econsistente
em todos os
anos apresentados
Caixa
líquido
gerado
pelas
líquido
gerado
pelas
atividades operacionais
4.608.402 2.023.185 4.328.465 2.524.594
naquando
adquirida.não
Os há
custos
de aquisição
na demonstração
do resultado quando
incorridos.
as quais aplicadas
a Companhia
exposta
a retornos variáveis
pelo seu
envolvimento
com elas e possui
a habilidade controladores
são baixados
expectativa
desão
quereconhecidos
sejam transmitidos.
2.10. Combinação
de negócios
e Caixa
eentidades
uniformemente
emestá
todas
as companhias
da Globo.
As presentes
demonstrações
financeiras
atividades
2.985.608 _________
2.348.794
3.457.762 _________
2.365.527
_________
_________
ágio: O
método contábil
de passivos
compra eé passivos
usado para
contabilizar
as combinações
de negócios.
O custo
de Fluxos
foram
preparadas
utilizando
contábeis
de entidades.
acordo com
os pronunciamentos
efetivos
para os Ativos
de caixaoperacionais
das atividades de investimentos:
identificáveis
adquiridos,
contingentes
assumidos
numa combinação
de negócios
são mende afetar
esses retornos
atravésas
depráticas
seu poder
sobre essas
As controladas
são consolidadas
integralmente
de(aquisição)
caixa das de
atividades
de investimentos:
uma aquisição
é mensurado
pelo valor
do montante
transferido,
incluindo
ativos
oferecidos
e Fluxos
exercícios
iniciados
a partir
de 01
de janeiropara
de 2013.
Aseprincipais
contábeis adotadas
pela
Globo
Resgate
títulos e valores
mobiliários
(111.614) 2.669.044 (652.096) 1.206.707
inicialmente
pelos seus valores
justosagregado
na data da aquisição.
O ágio
é reconhecido
inicialmente
como
a diferença
a partir da data
em que
o controle
é transferido
a Globo
continuampráticas
sendo consolidadas
até a data em
que
cessa surados
Aquisição
de
títulos
e
valores
mobiliários
(112.449)
(1.478.413)
(372.335)
(1.417.325)
quaisquer
instrumentos
de
dívida
ou
de
capital
emitidos,
ao
valor
justo
na
data
de
aquisição,
e
o
valor
estão
descritas
abaixo:
2.1.
Base
de
consolidação:
Controladas:
Controladas
são
todas
as
entidades
sobre
Aquisição
de
imobilizado
(576.732)
(579.212)
(723.831)
(653.035)
este controle. As alterações nas participações societárias nas controladas que não resultem em perda no controle são re- entre o montante transferido que excede o valor dos ativos líquidos adquiridos (ativos líquidos adquiridos e passivos
as quais a Globo tem o poder de gerir as políticas financeiras e operacionais, que geralmente está de qualquer participação de não controladores na adquirida. Para cada combinação de negócios, a Aquisição
de software
imobilizado e software
(375.877) (5.384)
(366.731)
Aquisição de
(26.232)(488.355)
(44.405) (427.465)
(35.614)
gistradas no patrimônio
líquido
como “efeitos
de transações
de capital”.
Participação
dos acionistas
não controladores:
Após
reconhecimento
inicial, o ágio édemensurado
ao custo, líquido
de qualquer
provisão
para perda
de
Globo define
se oirá
mensurar a participação
não controladores
na adquirida
pelo
valor justo
ou pelo
representado
por uma
participação
societária
de mais
da metade
dos títulos
com direitos
de voto. AA assumidos).
Adiantamento
paraem
futuro
aumento de capital
(126.725)(1.726.933) (1.198.421)
- -Aumento
de
capital
controladas
participaçãoe dos
não controladores
é reconhecida
comsejam
base na
sua participação
proporcional
sobre os valores
não da
estando
sujeito à amortização.
2.11.
Outros
intangíveis:
Outros ativosOs
intangíveis
compreendem
valoracumulada,
proporcional
participação
acionária nos
ativos
líquidos
identificáveis.
custos de
aquisição Saída
existência
o efetivo
direito potencial
de voto que
exercíveis
são levados
em consideração
aocontábeis
avaliar valor
caixa por
aquisição de investimentos
(111.464)23.373
(2.478)
Lucro de
na venda
de imobilizado
2.092
3.157
23.630
das
Consolidação:
A Companhia
consolida todas
as suas controladas.
A consolidação
consiste
naem
soma
softwares
adquiridos separadamente
e reconhecidos
inicialmente
pelo identificáveis
custo e ativos adquiridos
adquiridos em
são reconhecidos
na demonstração
do resultado
quando incorridos.
Ativos
e Lucro
se
a investidas.
Globo controla
uma entidade.
As controladas
são consolidadas
integralmente
a partir
da data
quede principalmente
na
venda
de
imobilizado
2.360
3.491
2.360
4.425
Aquisição de outros intangíveis
(33)
passivos,
receitas e para
despesas,
segundo
a sua natureza,
complementada
ajustes
eliminações:
de negócios,
mensurados
ao valor justo
no reconhecimento
inicial.
As vidas
desses ativos
intangíveis Aquisição
passivos e passivos
contingentes
assumidos
numa
combinação de
negócios
sãoúteis
mensurados
inicialmente
oativos,
controle
é transferido
a Globo
e continuam
sendo
consolidadaspelos
até seguintes
a data em
que ecessa
este combinações
de controlada,
outros intangíveis
- (79.500)
(9.037)
Aquisição de
líquido do caixa adquirido
(3.276)
(30.019)
pelos
seus valores
justos
na amortizados
data da aquisição.
a combinação
de negócios
for efetuada
etapas, o Lucro na venda de investimentos
controle.
Asdas
alterações
participações
societárias
nas controladas
que •não
resultem em
no são
• Os efeitos
transaçõesnas
significativas
realizadas
entre as empresas
consolidadas.
As participações
da perda
Companhia
avaliadas
como finitas
e são
ao longo Se
de suas
vidas úteis econômicas.
A Globo
avalia a em
recuperabilida303.523
6.439
303.523 6.439
Lucro
na
venda
de
investimentos
13.004
13.004
investimento
é reavaliado
pelo
seudovalor
na data
deImobilizado:
aquisição Os
e qualquer
ouincluem
perda Outros
controle
são
registradas
no ou
patrimônio
comodas
“efeitos
de transações
denão
capital”.
As demonstrações
sempre queanterior
existe uma
indicação de
perda
ativojusto
intangível.
2.12.
edifícios eganho
terrenos
no capital,
reservas
e lucros
prejuízos liquido
acumulados
controladas
e resultado
abrangente.
• Os saldos de de
7.431
- 479
Dividendos de investimentos disponíveis para venda
- 788 81.752
81.752
é reconhecido
demonstração
contingente
a ser
transferido pelo
financeiras
controladas
elaboradas
com base
em práticas
consoantes
com
osna
estúdios,
instalaçõesdoderesultado.
produção eQualquer
escritórios.pagamento
Todos os imóveis,
instalações
e equipamentos
são Caixa líquido aplicado nas atividades de
empréstimos,das
contas
correntes são
e outros
ativos e passivos
mantidos
entre ascontábeis
companhias
consolidadas.
• Aaquelas
participa- principalmente
_________(2.498.071)
_________983.308
_________
(1.420.451)_________
606.392
adotadas pela Companhia. Participação dos acionistas não controladores: A participação dos não adquirente deve ser reconhecido pelo valor justo na data de aquisição. Mudanças subsequentes no valor Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos
investimentos
(301.737) _________
(1.945.890) _________
(554.807) _________
(1.844.962)
_________
ção dos acionistas
não controladores
no patrimônio
líquido e resultados
das operações
empresas
consolidadas
ao custo
de aquisição
ou construção,
a depreciação
e/ou
acumuladas
por re- Fluxos
de caixa das atividades de financiamentos:
justo dos ativos
e passivos
contingentes
serãomenos
reconhecidos,
de acumulada
acordo com
o perdas
CPC 38
- Instrumentos
controladores
é reconhecida
com base
na sua participação
proporcional
sobre das
os valores
contábeis
das é demonstrados
de caixa
dasempréstimos
atividades de financiamentos:
ao valor Reconhecimento
recuperável, se houver.
Os gastos subsequentes
são incluídos
ao custo ou
registrado
do ativo
ou reconheregistrada como
dos acionistas
não controladores”.
2.2. Investimentos
em controladas
conjunto (“Joint dução
Captação
de novos
225.000
23.440
243.707
Financeiros:
e Mensuração,
na demonstração
do resultado
como uma
mudança
em Fluxos
investidas
ou ao“participação
valor justo, quando
aplicável,
como em combinações
de negócios.
Vendasem
de participação
empréstimos
549.515
Pagamentode
denovos
empréstimos
- 114.896
(30.955) 549.540como
um ativo abrangentes.
separado, conforme
caso, somente
quando for
que futuros
econômicos
as- Captação
Venture”):
A Globo possui resultaram
participaçõesem
societárias
em conjunto,
quais
tem acordos
que estabeoutros
resultados
Se o omontante
contingente
forprovável
classificado
comobenefícios
de capital,
não deverá
dos
não controladores
ganhoseme controladas
perdas para
o Grupopelos
Globo
e estão
registrados
na cidos
Pagamento
de
empréstimos
(99.943)
(94.974)
(103.042)
Dividendos pagos
(819.499) (3.460.261) (819.499) (3.460.261)
ser reavaliado
até que
definido
patrimônio
líquido.
O ágio é com
reconhecido
inicialmente
como do
a
demonstração
resultado.
A Globo consolida
todas asEsses
suas controladas.
consolidação
lecem o controledo
conjunto
sobreConsolidação:
as atividades econômicas
dessas entidades.
investimentos A
são
contabilizados sociados
ao item fluirão
paraseja
a Globo
e se ono
custo
do item puder
ser mensurado
confiabilidade.
O valor residual
participação
de acionistas
Transaçõesdecom
acionistas não
controladores
(1.405)
diferença
entreé baixado.
o montante
transferido
excede
o valor dos
líquidos
adquiridos
(ativos
líquidos Aquisição
consiste
na soma
de ativos, patrimonial.
passivos, receitas
e despesas,
segundo
a sua natureza,
complementada
pelosno item
pelo método
da equivalência
Pelo método
da equivalência
patrimonial,
o investimento
é contabilizado
substituído
Todos
os demais que
reparos
e manutenções
sãoativos
registrados
como
despesas na
demonstração
► Os efeitos das transações significativas realizadas entre as empresas
não
controladores
- (819.499) (3.235.261)
(4.773)
adquiridos
Se o montante
é menoréque
o valorpelo
justo
dos ativos
seguintes
ajustes epelo
eliminações:
líquido
aplicado nas atividades de financiamentos
(828.419)
(3.216.554)
balanço patrimonial
custo mais as
variações posteriores de aquisição da participação acionária da Globo nos ativos do
resultado edopassivos
exercícioassumidos).
em que são incorridos.
A depreciação
calculada
método
linear líquidos
com baseadquiridos,
na vida útil Caixa
► As participações da Globo no capital, reservas e lucros ou prejuízos acumulados das
Dividendos
pagos
(1.327.947)
(525.308)
(1.327.947)
(525.308)
_________
_________
_________
_________
a
diferença
deve
ser
reconhecida
como
um
ganho
na
demonstração
do
resultado.
Após
o
reconhecimento
consolidadas.
1.290.832 (228.768) 2.079.595
(85.568)
líquidos da investida. 2.3. Investimentos em coligadas: Coligadas são entidades sobre as quais a Globo tem influência econômica estimada dos ativos. Os valores residuais, vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revistos Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa
líquido aplicado
nasno
atividades
de
controladas e resultado não abrangente. ► Os saldos de empréstimos, contas correntes e outros ativos e inicial, o ágio é mensurado ao custo, líquido de qualquer provisão para perda de valor acumulada. Para Caixa
e equivalentes
de caixa
início do exercício
1.973.263 2.202.031 2.537.084 2.622.652
significativa
mas nãoentre
o controle,
geralmente consolidadas.
associada a uma► participação
entredos
20%
e 50% das
ações
com direito a anualmente.
Redução ao valor recuperável
de ativosem
nãouma
financeiros:
Os ativos
possuem
útil indefinida
fins de teste2.13.
de recuperabilidade,
o ágio adquirido
combinação
de que
negócios
é, vida
a partir
da data Caixa
passivos
mantidos
as companhias
A participação
acionistas
não
controladores
financiamentos
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_________
_________
_________
e equivalentes de caixa no final do exercício
1.973.263
4.616.679_________
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voto.
Os investimentos
sãodas
reconhecidos
utilizando
o método da
equivalência patrimonial.
2.4. como
Uso de (ágio,
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sujeitos
à amortização
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anualmente
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relação à redução
seus valores Aumento de caixa e equivalentes de caixa
de aquisição,
alocado
a cada
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geradora
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caixa que
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resultados
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estimativas e julgamentos:
O processo
de elaboração das
financeiras
requer que
faça recuperáveis.
Os ativosse
quequalquer
estão sujeitos
amortização
são testados
sempre
que alocados
eventos oupara
mudanças
circuns- Caixa e equivalentes de
independentemente
outroàativo
ou passivo
da adquirida
forem
essasnas
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dos acionistas
não controladores”.
2.2.demonstrações
Investimentos
em controladas
ema Administração
conjunto (“Joint
2.11. Outros
intangíveis:
ativos
intangíveis
compreendem
principalmente
softwares
adquiridos
Venture”).
A Globo estimativas
possui participações
emvalores
controladas
em conjunto,
tem reportados
acordos tâncias
indicarem
que o valor Outros
contábil pode
não
ser recuperável.
Uma provisão
para perda do valor
recuperável
é reco- e capacidade
uso de julgamentos,
e premissassocietárias
que afetam os
de receitas,
despesas, pelos
ativos quais
e passivos
de manter
até o vencimento. Após a mensuração
inicial, os_________
investimentos
até o vencimento
são
caixa no início
do exercício
846.107
518.939 mantidos
1.027.722
590.740
_________
_________
_________
separadamente
e reconhecidos
inicialmente
custo.
As vidas
úteis desses
ativos intangíveis
são
que
controle conjunto
sobre
as atividades
econômicas
dessas entidades.
Os investimentos
para o montante
do valor contábil
líquido quepelo
exceder
seu valor
recuperável.
O valor recuperável
de um ativo
ou mensurados
nas estabelecem
demonstraçõesofinanceiras
e suas notas
explicativas.
As estimativas
e julgamentos
são continuamente
avaliados e nhecida
pelo custo amortizado
utilizando o método de juros efetivos, menos a provisão para perda de valor recupeCaixa e equivalentes
de
avaliadas
como
finitas
e
são
amortizados
ao
longo
de
suas
vidas
úteis
econômicas.
A
Globo
avalia
a
em
controladas
em
conjunto
são
contabilizados
pelo
método
da
equivalência
patrimonial.
As
demonstrações
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas sobre eventos futuros que se acredita de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de rável.
caixa
no final
do exercício
2.202.031
846.107
2.622.652
1.027.722
_________
_________
_________
O custo
amortizado
é calculado levando em consideração
qualquer_________
desconto
ou prêmio
sobre a aquisição
e taxas
recuperabilidade sempre que existe uma indicação de perda do ativo intangível. 2.12. Imobilizado: Os
financeiras
das controladas
em As
conjunto
são
preparadas
paraum
o risco
mesmo
períododedaimpactar
Globo.em
Ajustes
serem de circunstâncias
razoáveis.
principais
estimativas
que têm
significativo
ajustessão
rele- venda. Nos testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados no menor nível para o qual existem fluxos
custos que são uma parte integrante do método de juros efetivos. A amortização do método de juros efetivos é incluefetuados sempre que necessário para tornar as práticas contábeis consistentes com as práticas da Globo. edifícios e terrenos incluem principalmente os estúdios, instalações de produção e escritórios. Todos os oumensurados
pelo
custona
amortizado
utilizando
o método
de juros efetivos,
menos
a
provisão
para
perdapor
de
vantes
nos
valores
contábeis
dos
ativos
e
passivos
incluem:
avaliação
do
valor
recuperável
de
ativos,
determinação
de
de
caixa
identificáveis
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geradoras
de
caixa).
Os
ativos
não
financeiros,
exceto
ágio,
para
os
quais
foi
reconheída
como
receita
financeira
demonstração
de
resultado.
(iv)
Recebíveis:
Contas
a
receber
são
montantes
devidos
No caso de perda do controle compartilhado, o investimento remanescente, se houver, é reavaliado ao imóveis, instalações e equipamentos são demonstrados ao custo de aquisição ou construção, menos a
valor recuperável.
O custo
é calculado
levando
consideração
qualquer
descontonão
ou derivaprêmio
provisão para
perda do e/ou
valor perdas
recuperável
são revisados
possível
reversão
da perda em
período
divul- clientes
imposto
depor
renda
e contribuição
social
ativos
e passivos correntes
e diferidos,
valor justo
instrumentos
financeiros,
provenientes de
vendasamortizado
ou de serviços
no curso normal
dosem
negócios.
Estes são
ativos financeiros
depreciação
acumulada
acumuladas
por para
redução
ao valor
recuperável,
secada
houver.
Osde
gastos
valor
justo
meio
do resultado.
2.3.
Investimentos
em Coligadas:
Coligadas
sãode
entidades
sobre
as quais a cida
sobre
a
aquisição
e
taxas
ou
custos
que
são
uma
parte
integrante
do
método
de
juros
efetivos.
2.14. Imposto
renda e contribuição
social: O imposto
de renda
e contribuição social
sãoseparado,
calculados tivos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Esses ativos são avaliados inicial-A
útil econômica
e o valor
residual de mas
ativo não
imobilizado
e intangível,
provisão
para contingências
e reconhecimento
subsequentes
sãode
incluídos
ao custo registrado
do ativo
ou reconhecidos
comocorrentes
um ativo
avida
Globo
tem influência
significativa
o controle,
geralmente
associada
a uma participação
entreda gação.
amortização
do método
dedos
juros
efetivos
é incluída
como
receita financeira
na demonstração
de são
resultado.
conforme
caso,ajustado
somente
quando
provável que
futuros
benefícios
associados
item mente
20%
e 50%
ações comedireito
a voto.
Os investimentos
coligadas
são ereconhecidos
utilizando
o com
base noolucro,
pelas
adiçõesfor
e exclusões,
conforme
determinado
pelaeconômicos
legislação fiscal
vigente. A ao
Adminisreceita.
O usodas
de estimativas
julgamentos
é complexo
e consideranas
diversas
premissas
projeções futuras
e, por isso,
ao valor justo
acrescido
custos
de transação.
Após
a mensuração
inicial, esses
ativos financeiros
conta(iv) Recebíveis: Recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou
fluirãoavalia
para a
Globo e se o as
custo
do item
puder ser
com confiabilidade.
O valor
residualem
doque
itema bilizados
método
da equivalência
patrimonial.
Pelo
da equivalência
patrimonial,
o investimento
coligada
periodicamente
posições
adotadas
nas mensurado
declarações fiscais
no que diz respeito
a situações
a liquidação
das transações
pode resultar
em método
valores diferentes
das estimativas.
A Administração
revisana
suas
estimati- tração
ao custo amortizado,
utilizando
o método
de taxa
de juros
efetivos,
qualregistrados
a receita financeira
é reconhecida
determináveis,
não cotados
em um
mercado
ativo.
Esses
ativosnosão
no ativo
circulante,
substituído
é
baixado.
Todos
os
demais
reparos
e
manutenções
são
registrados
como
despesas
na
évas
contabilizado
no
balanço
patrimonial
pelo
custo
mais
as
variações
posteriores
de
aquisição
da
e premissas trimestralmente ou anualmente. 2.5. Moeda funcional: As demonstrações financeiras são preparadas regulamentação fiscal está sujeita à interpretação, e reconhece provisões para contingências quando necessário, com na demonstração do resultado de acordo com o regime de competência, menos provisão para perdas, se aplicável.
participação acionária da Globo nos ativos líquidos da coligada. A participação da Globo nos lucros ou demonstração do resultado do exercício em que são incorridos. Quando partes significativas do imobilizado exceto para vencimentos acima de doze meses após o período de divulgação. Esses ativos são avaliados
em Reais, posteriores
que é sua moeda
funcionaldas
e decoligadas
apresentação.
2.6. Reconhecimento
da receita: A
é reconhecida
na expectativa
dos montantes
que serão
pagos aoessas
fisco. Imposto
rendaativos
e contribuição
socialcom
diferidos
do valor
ativos financeiros
apresentados
pelo custo
amortizado:
A Globoinicial,
avalia aesses
cada encerinicialmente
aorecuperável
valor justodos
acrescido
dos custos
de transação.
Após
a mensuração
ativos
precisam
ser substituídas,
a Globo
reconhece
partes de
como
individuais
vidaativos
útil ee Redução
prejuízos
à aquisição
é reconhecida
na demonstração
doreceita
resultado,
e sua base
na
extensão
for provável
que benefícios
econômicos
gerados
para aabrangentes
Globo e possae ser
são reconhecidos,
através
do método
passivo, pelo
sobremétodo
prejuízoslinear
fiscais,com
basebase
negativa
da contribuição
social ramento
de exercício
se existe evidência
clara de
que ativos financeiros
perda
ao valor recupefinanceiros
são contabilizados
ao custo
amortizado,
utilizando apresentem
o método de
taxapor
deredução
juros efetivos,
no qual
depreciação
específica. A
depreciação
é do
calculada
na vida
útil econômica
participação em
nasque
alterações
posteriores
à aquisição
emserão
outros
resultados
emmensurada
reservas éde passivos
maneira confiável.
A receitaresultados
é mensurada
com base no evalor
da contraprestação
ou a receber,
deduzidas
diferençasdos
temporárias
entre
a baseresiduais,
fiscal de ativos
passivos
e seus valores
contábeis. Imposto
de renda
Um ativo
financeiro
apresenta perda
redução ao valor
recuperável
as perdas
no ovalor
recuperável
são incora receita
financeira
é reconhecida
na por
demonstração
do resultado
deeacordo
com
regime
de competência.
ativos. Os
valores
vidaeútil
e os métodos
de depreciação
dos ativos
sãoe contribuirevistos rável.
reconhecida
em outros
abrangentes
emjusto
reservas.
Os efeitos recebida
posteriores
de aumento
ou eestimada
Redução
recuperável
dosda
ativos
financeiros
apresentados
pelo custocomo
amortizado:
social diferidos
ativosesão
reconhecidos
apenas nasão
medida
em que sejapela
provável
que lucrosda
tributáveis
futuros com
esta- ridas
de qualquer
desconto comercial,
tais como
notas
de crédito,contra
reembolsos,
de taxas, descontos
anualmente.
Ganhos
perdas
com alienações
determinados
comparação
receita obtida
apenasdo
sevalor
houver
evidência clara
ocorrência
de redução
do valor recuperável
resultado A
deGlobo
um ouavalia
mais
redução
de participação
à aquisição
das abatimentos,
coligadas são
registrados
o valorajustes
do investimento.
No caso e ção
a cadaque
encerramento
de oexercício
se existe
evidência
de quedeativos
apresentem
perda
o custo
contábil
liquido
da depreciação,
e são reconhecidos
“ganha
venda
de imobilizado”
na eventos
de
prejuízos,
depois sobre
que avendas.
participação
dareceitas,
Globo em
zero,
não há prejuízos
disponíveis
contra
os quais
as diferenças temporárias
possam ser como
utilizadas.
2.15.na
Ativos
e passivos
expressos em
impostos
ou encargos
Todas as
bemuma
comocoligada
os custoséereduzida
despesas,asão
registrados
pelo regime rão
ocorreram após
reconhecimento
inicial
do ativo clara
(um ‘evento
perda’)financeiros
e esse evento
(ou eventos)
de
demonstração
doouresultado.
2.13. Redução
ao valorem
recuperável
de ativos
financeiros:
ativos
que perda
adicionais,
e nenhum
passivo
é reconhecido,
a não
ser que existam
obrigações
por redução
ao valor
recuperável.
Um
ativodefinanceiro
apresenta
perda porque
redução
aoconfiavelmente
valor recuperável
estrangeira
sujeitos à indexação:
As transações
moeda estrangeira
sãonão
convertidas
para aOs
moeda
funciode competência.
As principais
classes
de receitas são
reconhecidas
conforme
a seguir: legais ou construtivas de moeda
têm um impacto
estimado
sobre os
fluxos
caixa futuros
do ativo financeiro
pode ser
men-e
possuem
útil de
indefinida
(ágio, nas
por datas
exemplo)
não estão
sujeitos
à amortização
e são
testados
manter o apoio financeiro
mesma. Os lucros não realizados em transações
entre a Globo e suas coligadas nal
as perdas
noda
valor
recuperável
são
incorridas
apenas
houver
evidência
clara
da ocorrência
defluxos
redução
Tipo deàreceita
Reconhecimento
utilizandovida
as taxas
câmbio vigentes
das transações
ou de
avaliação.
Ganhos e perdas
cambiais
resul- surado.
O valor
perda
é mensurado
como
a diferença
entrese
o valor
contábil
do ativo
e o valor
presente dos
de
são eliminados na proporção de sua participação societária nessas empresas. Os prejuízos não realizados anualmente com relação à redução de seus valores recuperáveis. Os ativos que estão sujeitos à do valor recuperável como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial
da liquidação
dessas transações
e daeventos
conversão
ativos e passivos
monetários denominados
em moedas
Veiculação/inserção
de publicidade
transmissãoevidências
ou publicação
futuros estimados descontados à taxa original de juros efetivos do ativo financeiro. O valor contábil do ativo é reamortização
são testados
sempre que
oudos
mudanças
nas circunstâncias
indicarem que
o valor caixa
também
são eliminados,
a menos que a transaçãoNaapresente
de perda no valor do ativo tantes
do ativo (um ‘evento de perda’) e esse evento (ou eventos) de perda têm um impacto estimado sobre os
comnão
base
taxa de câmbio
de final
de período
reconhecidos
na demonstração
do resultado,
como
Publicidade de
Na exibição
o valor
perda édo
reconhecido
na demonstração
A provisão
para perdasOpode
contábil pode
sernarecuperável.
Uma
provisão
para são
perda
do valor recuperável
é reconhecida
para
o duzido
transferido.
Asinternet
demonstrações financeiras das coligadas
são preparadas para o mesmo período da Globo. estrangeiras
fluxose de
caixadafuturos
ativo financeiro
que pode do
serresultado.
confiavelmente
mensurado.
valorser
darevertida
perda é
“receitas
ou
despesas
financeiras”.
Os
ativos
e
passivos
expressos
em
reais
e
sujeitos
a
indexação
são
atualizados
com
Programação
e
conteúdo
Mensalmente
/
Regime
de
competência
quando
objetivamente
um evento
após
constituição
dapresente
provisão (como
por exemplo,
uma
muAjustes são efetuados sempre que necessário de forma a tornar as práticas contábeis compatíveis com as montante do valor contábil líquido que exceder seu valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou mensurado
como arelacionada
diferença aentre
o valorocorrido
contábil
do aativo
e o valor
dos fluxos
de caixa
futuros
em índices aplicáveis
são registradas
na demonstração
do resultado
despesas
financeiras”.
Publicações
Quando
da efetiva
entrega a Globo avalia e reconhece base
de determinada
unidadeegeradora
de caixa
é definido como
sendo ocomo
maior“receitas
entre oou
valor
em uso
e o valor dança
práticas
da Globo. Após a perda da influência significativa
sobre
uma coligada,
na
classificação
de
risco
de
crédito
de
um
devedor).
A
reversão
é
reconhecida
na
demonstração
do
resultado.
estimados descontados à taxa original de juros efetivos do ativo financeiro. O valor contábil do ativo é
líquido
de venda. Nos
testes de redução
ao valor
os ativos
são agrupados
nocâmbio
menorenível
para
oServiços
investimento
remanescente
pelo seu valor justo. Qualquer
o valor
por 2.16.
Empréstimos:
Os empréstimos
são ajustados
comrecuperável,
base nas variações
monetárias
e taxas de
incluem
os Passivos
de internet
e comércio eletrônico
Quando odiferença
serviço é entre
prestado
ou oscontábil
produtosregistrado
são entregues
financeiros
Reconhecimento
inicial e na
mensuração:
Passivos
classificados
passivos
fireduzido
e o valor-da
perda é reconhecido
demonstração
do financeiros
resultado. são
A provisão
paracomo
perdas
pode ser
o qual
existematéfluxos
identificáveis
(unidades
geradoras
caixa).
Oscontratuais.
ativos não2.17.
financeiros,
perda
de influência
significativa
de uma coligada,
justo dosignificativas
ativo remanescente
e o abaixo:
valor daReceitas
venda éde juros
incorridos
a datade
docaixa
balanço,
baseados nas
taxas efetivas
de jurosde
e nos
termos
Plano de nanceiros
Um resumo
das práticas
de reconhecimento
de receitao valor
por atividades
está descrito
valor justo
por meio do resultado,
empréstimos
ou contas
a pagar.
determina
classificação
de
revertidaaoquando
objetivamente
relacionada
a um evento
ocorrido
apósAaGlobo
constituição
daa provisão
(como
exceto ágio,
para osadicional
quais foi
reconhecida
provisão
para perda
do valorcom
recuperável
são revisados
para seus
reconhecida
naprincipais
demonstração
do publicidade
resultado. são
2.4.provenientes
Moeda funcional
e apresentação
deaberta
investimentos
A comissão
sobre
vendas é paga
às agências
de publicidade
base nos acordos
entre a Globo
publicidade: As
receitas de
de transmissão
na televisão
e de canaisnode incentivo:
por passivos
exemplo,financeiros
uma mudança
na classificação
deTodos
risco os
de passivos
crédito de
um devedor).
A reversão inicialmente
é reconhecida
no reconhecimento
inicial.
financeiros
são reconhecidos
ao
exterior Itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada entidade da Globo são mensurados possível reversão da perda em cada período de divulgação. 2.14. Imposto de renda e contribuição social:
na demonstração
Reconhecimento
inicial
e mensuração:
Passivos
agências,
de acordo
com o desempenho
nas vendas
de calculados
cada agência.com
As despesas
contabilizadas
como valor
televisão por
assinatura,
merchandising
inseridononaqual
programação
em revistas As
e exibição
em sites de eOessas
justo e no caso do
de Resultado.
empréstimos,Passivos
acrescidosfinanceiros
dos custos -de
transação atribuíveis.
A Globo
possui os seguintes
imposto
de renda
e contribuição
social correntes
são
base no são
lucro,
ajustado pelas
utilizando
a moeda
do ambiente
econômico
a entidadeprópria,
operapublicação
(“moeda funcional”).
demonstrações
financeiros
são classificados
justo por
meio
do resultado, inicial,
empréstimos
e mútuos
ou
de acordo
com o regime
de competência
base emfiscal
estimativas
da administração.
2.18. Provisão
internet. Essas
são reconhecidas
quando
a publicidade
é exibida
ou publicada
ao longo
do período
do contrato despesas
financeiros:
contas a pagara evalor
empréstimos.
Após
o reconhecimento
empréstimos
sujeitos (dívida)
a juros são
adições de
e venda
exclusões,
conforme
determinado
pela com
legislação
vigente.
A Administração
avalia passivos
financeiras
sãoreceitas
preparadas
em Reais, que
é sua
moeda funcional
e de
apresentação.
Algumas
controladas
como
derivativos
designados
como
instrumentos
de
hedge
efetivo,
quando
aplicável.
A
Globo
determina
contingênciasas
e posições
outros passivos:
Provisões
para contingências
quando:
a Globo possui
uma
de exterior
publicidade.
A receita
de publicidade
inserida
nas revistasdas
é considerada
o produto
é entregue
varejista
periodicamente
adotadas
nas declarações
fiscaissão
no reconhecidas
que diz respeito
a situações
em que
a mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas
no
foram
consideradas
como
uma extensão
operaçõesquando
da Globo
e, desta
forma,ao
o Real
foi e para
a classificação
dedemonstração
seus passivos
financeiros
no reconhecimento
inicial. passivo
Todos financeiro
os passivos
financeiros
regulamentação
está resultado
sujeita àde
interpretação,
e reconhece
para
quando são
determinado
como
moeda
funcional
dessas
empresas.
Os ativos
não monetários
as contason-line
de obrigação
presente fiscal
legal como
eventos passados
, é provávelprovisões
que um fluxo
de contingências
recursos seja necessário
estiver disponível
paraacompra
pelo
público em
geral, líquida
das devoluções
estimadas.
Receitas deepublicidade
reconhecidos na
do resultado.
A Globo
não apresentou nenhum
a valor
justo por
são reconhecidos inicialmente ao valor justo e no caso de empréstimos e mútuos (dívida), acrescidos
necessário,
base na
expectativa
dos montantes
que
serão pagos
ao fisco. Imposto
de são
renda
e meio
patrimônio
líquidodurante
foram oconvertidos
comos
base
na taxa
câmbiodevigente
das operações.
Ativos
e para
liquidar ascom
obrigações,
bem
como os montantes
possam ser
estimados
com razoabilidade.
As provisões
mensão reconhecidas
período em que
anúncios
sãode
exibidos,
acordo na
comdata
os contratos.
Uma parcela
signido resultado no reconhecimento inicial. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sobre o passivo for
dos custos de transação atribuíveis. A Globo possui os seguintes passivos financeiros: contas a pagar,
contribuição
social
diferidos
e passivos
sãonecessários
reconhecidos,
atravésasdo
método do
passivo,
sobre satisfeita
passivos
monetários
foram convertidos
pela taxade
declientes,
câmbioprincipalmente
oficial na dataem
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