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Id: 1943872

Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2015 e 2014. Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos que se fi zerem necessários. 
Rio de Janeiro, 28 de março de 2016. A Diretoria.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

1. Informações gerais: A Organizações Globo Participações S.A. (“Companhia”) e 
suas subsidiárias (de forma conjunta “Grupo OGP”) é uma empresa holding pertencente 
à Família Marinho. A Companhia possui, através de suas controladas e controladas em 
conjunto, como principais negócios: um grupo de emissoras de televisão aberta; 
empresas de jornalismo; negócios de internet; negócios de programação de TV por 
assinatura; publicação de revistas e negócios musicais; formando o maior grupo de 
mídia do Brasil. A Companhia é uma sociedade por ações de capital fechado, 
domiciliada no Brasil. 2. Aprovação e base de preparação e apresentação das 
demonstrações fi nanceiras: As presentes demonstrações fi nanceiras (Controladora 
e Consolidado) são de responsabilidade da administração. As demonstrações 
fi nanceiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), que compreendem as disposições da Lei 
das Sociedades por Ações e os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC. Estas demonstrações fi nanceiras foram aprovadas 
para emissão pelos Administradores da Companhia em 15 de março de 2016. As 
práticas contábeis foram aplicadas de forma consistente em todos os anos apresentados 
e uniformemente aplicadas em todas as investidas da Companhia, incluindo as 
empresas controladas em conjunto e coligada. As presentes demonstrações fi nanceiras 
foram preparadas utilizando as práticas contábeis de acordo com os pronunciamentos 
efetivos para os exercícios iniciados a partir de 01 de janeiro de 2015. As principais 
práticas contábeis adotadas pela Companhia estão descritas abaixo: 2.1. Base de 
consolidação: As demonstrações fi nanceiras consolidadas incluem a Companhia e 
suas controladas diretas e indiretas. Controladas: Controladas são todas as entidades 
as quais a Companhia está exposta a retornos variáveis pelo seu envolvimento com 
elas e possui a habilidade de afetar esses retornos através de seu poder sobre essas 
entidades. As controladas são consolidadas integralmente a partir da data em que o 
controle é transferido para o Grupo OGP e continuam sendo consolidadas até a data 
em que cessa este controle. As alterações nas participações societárias nas controladas 
que não resultem em perda no controle são registradas no patrimônio líquido como 
“efeitos de transações de capital”. Participação dos acionistas não controladores: A 
participação dos não controladores é reconhecida com base na sua participação 
proporcional sobre os valores contábeis das investidas. Consolidação: A Companhia 
consolida todas as suas controladas. A consolidação consiste na soma de ativos, 
passivos, receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementada pelos 
seguintes ajustes e eliminações: • Os efeitos das transações signifi cativas realizadas 
entre as empresas consolidadas. • As participações da controladora no capital, reservas 
e lucros ou prejuízos acumulados das controladas e resultado não abrangente. • Os 
saldos de empréstimos, contas correntes e outros ativos e passivos mantidos entre as 
empresas consolidadas. • A participação dos acionistas não controladores no 
patrimônio líquido e resultados das operações das empresas consolidadas é registrada 
como “participação dos acionistas não controladores”. 2.2. Investimentos em 
controladas em conjunto e coligadas: O Grupo OGP possui participações societárias 
em controladas em conjunto, pelos quais tem acordos que estabelecem o controle 
conjunto sobre as atividades econômicas dessas entidades. Coligadas são entidades 
sobre as quais o Grupo OGP tem infl uência signifi cativa mas não o controle. Os 
investimentos em controladas em conjunto e nas coligadas são contabilizados pelo 
método da equivalência patrimonial. 2.3. Reconhecimento da receita: A receita é 
reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão 
gerados para o Grupo OGP e possa ser mensurada de maneira confi ável. A receita é 
mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida ou a receber, 
deduzidas de qualquer desconto comercial, tais como abatimentos, notas de crédito, 
reembolsos, ajustes de taxas, descontos e impostos ou encargos sobre vendas. Todas 
as receitas são registradas pelo regime de competência. 2.4. Ativos e passivos 
circulantes e não circulantes: Os ativos e passivos são classifi cados como circulantes 
quando realizáveis ou liquidáveis dentro dos doze meses seguintes. Os passivos 
circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais seriam 
liquidados considerando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados de 

acordo com as condições contratuais. 2.5. Direitos de exibição e transmissão: Os 
direitos de transmissão e exibição de fi lmes, eventos ao vivo, direitos artísticos e outros 
direitos são registrados ao custo de aquisição no momento em que tais direitos tornam-
se disponíveis ou quando adiantamentos são efetuados, o que ocorrer primeiro. Os 
custos de fi lmes incluem os custos não amortizados de fi lmes e séries de televisão 
adquiridos de terceiros de acordo com os contratos. A amortização dos fi lmes é 
determinada com base nos benefícios gerados para cada exibição durante seu ciclo de 
vida contratual. Os eventos ao vivo compreendem principalmente os direitos de 
transmissão dos campeonatos de futebol e são amortizados quando exibidos. A 
recuperabilidade dos eventos ao vivo e direitos de fi lmes é revisada título por título, e, 
se necessário, são provisionados para perda quando for identifi cado que os fi lmes ou 
os eventos não serão exibidos até o fi m do contrato. Os direitos artísticos são 
representados pelo montante total dos contratos com artistas e são atribuídos aos 
custos de produção de programação usando o método linear durante o prazo do 
contrato. Os custos de produção das telenovelas produzidas ou ainda em processo, 
minisséries, séries e outros programas de televisão também são registrados como 
direitos de exibição. Esses direitos são amortizados quando os programas são exibidos. 
Os programas são baixados quando não há expectativa de que sejam transmitidos. 2.6. 
Intangíveis: Intangíveis compreendem principalmente ágio e softwares. O ágio é 
reconhecido em combinações de negócios, mensurado ao custo, líquido de qualquer 
provisão para perda de valor acumulada, não estando sujeito à amortização. Os 
softwares adquiridos separadamente são reconhecidos inicialmente pelo custo. As 
vidas úteis dos softwares são avaliadas como fi nitas, sendo amortizados ao longo de 
suas vidas úteis econômicas. O Grupo OGP avalia a recuperabilidade dos ágios 
anualmente ou sempre que existe uma indicação de perda do ativo intangível. 2.7. 
Imobilizado: Incluem principalmente os estúdios, instalações de produção, parque 
gráfi co e escritórios. Todos os imóveis, instalações e equipamentos são demonstrados 
ao custo de aquisição ou construção, menos a depreciação acumulada e/ou perdas 
acumuladas por redução ao valor recuperável, se houver. A depreciação é registrada 
pelo método linear com base na vida útil econômica estimada dos ativos. Os valores 
residuais, vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revistos anualmente. 
2.8. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e contribuição 
social correntes são calculados com base no lucro, ajustado pelas adições e exclusões, 
conforme determinado pela legislação fi scal vigente. Imposto de renda e contribuição 
social diferidos ativos e passivos são reconhecidos sobre prejuízos fi scais, base 
negativa da contribuição social e diferenças temporárias entre a base fi scal de ativos e 
passivos e seus valores contábeis. Imposto de renda e contribuição social diferidos 
ativos são reconhecidos apenas na medida em que seja provável que lucros tributáveis 
futuros estarão disponíveis contra os quais as diferenças temporárias possam ser 
utilizadas. 2.9. Empréstimos: Os empréstimos são ajustados com base nas variações 
monetárias e taxas de câmbio e incluem os juros incorridos até a data do balanço, 
baseados nas taxas efetivas de juros e nos termos contratuais. 2.10. Provisão para 
contingências: Provisões para contingências são reconhecidas quando o Grupo 
OGP possui uma obrigação presente legal como resultado de eventos passados, é 
provável que um fl uxo de recursos seja necessário para liquidar as obrigações, bem 
como os montantes possam ser estimados com razoabilidade. 2.11. Custos e 
despesas: Os custos e despesas são registrados pelo regime de competência. Os 
custos incluem, principalmente, custos de fabricação e distribuição, despesas de 
royalties e direitos autorais, custos dos direitos dos artistas, direitos de exibição e 
transmissão, custos de gravação e despesas gerais diretas. As despesas com 
vendas, gerais e administrativas incluem substancialmente as despesas de marketing 
e publicidade, despesas com vendas, perdas e despesas gerais indiretas. 3. Capital 
social: O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do 
país, está dividido em 1.335.622 ações, sendo 446.098 ordinárias e 889.524 
preferenciais, nominativas e sem valor nominal.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

Controladora Consolidado
2015 2014 2015 2014

Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 78 86.893 4.632.664 2.695.278
Títulos e valores mobiliários 6 22 5.560.246 4.852.345 
Contas a receber - - 1.552.037 1.449.076
Dividendos a receber 833.835 634.617 4.373 5.643
Direitos de exibição e transmissão - - 1.313.246 1.035.388
Outros 6.778 4.493 997.267 959.417

Total do ativo circulante 840.697 726.025 14.059.833 10.997.147
Ativo não circulante
Títulos e valores mobiliários - - 296.093 494.583
Direitos de exibição e transmissão - - 1.548.834 1.180.729
Depósitos judiciais - - 291.596 314.030
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos - - 283.874 437.867

Investimentos disponíveis para 
venda - - 1.266.715 1.188.935

Investimentos pelo método de 
equivalência patrimonial 13.418.502 11.307.804 356.363 270.789

Imobilizado - - 3.944.863 3.400.642
Intangíveis - - 1.141.812 1.121.324
Outros 79.001 50.607 101.755 113.336

Total do ativo não circulante 13.497.503 11.358.411 9.231.905 8.522.235
Total do ativo 14.338.200 12.084.436 23.291.738 19.519.382

Controladora Consolidado
2015 2014 2015 2014

Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante

Empréstimos - - 79.179 81.034
Contas a pagar 40.062 36.475 1.453.113 1.298.994
Dividendos a pagar 4.891.086 1.110.015 4.891.086 1.110.015
Adiantamento de clientes - - 2.266.751 1.975.654
Salários e encargos sociais 217 205 653.601 647.619
Outros - - 441.637 311.599

Total do passivo circulante 4.931.365 1.146.695 9.785.367 5.424.915
Passivo não circulante

Empréstimos - - 3.595.892 2.571.365
Contas a pagar - 35.993 114.008 158.674
Provisão para contingências - - 244.858 297.948
Outros - 145 139.089 159.737

Total do passivo não circulante - 36.138 4.093.847 3.187.724
Patrimônio líquido 

Capital social 7.961.759 7.961.759 7.961.759 7.961.759
Reservas de lucros 2.196.649 3.771.888 2.196.649 3.771.888
Efeitos de transações de capital (991.723) (991.723) (991.723) (991.723)
Outros resultados abrangentes 240.150 159.679 240.150 159.679

 9.406.835 10.901.603 9.406.835 10.901.603
Participação dos acionistas não 
controladores - - 5.689 5.140

Total do patrimônio líquido 9.406.835 10.901.603 9.412.524 10.906.743
Total do passivo e patrimônio 
líquido 14.338.200 12.084.436 23.291.738 19.519.382

Controladora Consolidado
2015 2014 2015 2014

Receita líquida com vendas, 
publicidade e serviços - - 16.702.557 17.007.295
Custo de vendas, publicidade e 
serviços - - (9.172.988) (8.869.174)

Lucro bruto - - 7.529.569 8.138.121
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas - - (2.060.608) (2.034.900)
Despesas gerais e administrativas (16.257) (18.534) (2.039.067) (1.858.895)
Ganho (perda) na baixa de 
imobilizado - - 1.929 (28.437)

Outras despesas operacionais (791) (427) (57.207) (70.613)
Resultado operacional líquido 
antes do resultado fi nanceiro
e dos investimentos (17.048) (18.961) 3.374.616 4.145.276

Receita fi nanceira 8.570 11.266 2.146.640 970.635
Despesa fi nanceira (5.450) (5.221) (1.516.953) (921.290)
Resultado de equivalência 
patrimonial 2.998.687 2.326.511 185.617 141.416

Outros resultados de investimento - - (4.494) 4.647
Lucro antes do imposto de renda e 
da contribuição social 2.984.759 2.313.595 4.185.426 4.340.684

Imposto de renda e contribuição 
social - (13) (1.198.918) (2.025.707)

Lucro líquido do exercício 2.984.759 2.313.582 2.986.508 2.314.977
Lucro líquido atribuído aos:
Controladores 2.984.759 2.313.582
Acionistas não controladores 1.749 1.395

2.986.508 2.314.977

Controladora Consolidado 
2015 2014 2015 2014

Lucro líquido do exercício 2.984.759 2.313.582 2.986.508 2.314.977
Outros resultados abrangentes a serem
reclassifi cados para resultado do 
exercício em períodos subsequentes
Ajuste a valor justo dos investimentos
disponíveis para venda 77.780 218.305 77.780 218.305

Efeito de imposto de renda e 
contribuição social (26.445) (74.224) (26.445) (74.224)

Ajustes de conversão de operações 
no exterior 18.698 3.611 18.698 3.611

70.033 147.692 70.033 147.692
Outros resultados abrangentes não 
reclassifi cados para resultado do 
exercício em períodos subsequentes
Ganhos atuariais de plano de 
benefício defi nido pós-emprego 15.815 - 15.815 -

Efeito de imposto de renda e 
contribuição social (5.377) - (5.377) -

10.438 - 10.438 -
Resultado abrangente total do exercício 3.065.230 2.461.274 3.066.979 2.462.669
Resultado atribuído aos:
Controladores 3.065.230 2.461.274
Acionistas não controladores 1.749 1.395

3.066.979 2.462.669

Patrimônio líquido atribuído aos controladores
Reservas de lucros Resultados abrangentes

Capital
social

Reserva
legal

Reserva 
de lucros 
retidos

Efeitos de 
transações
de capital

Outros 
resultados

 abrangentes
Lucros 

acumulados Total

Participação dos
acionistas não 
controladores

Total 
patrimônio 

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2013 7.961.759 274.718 3.423.473 (991.728) 11.987 - 10.680.209 3.745 10.683.954

Ajuste de conversão de operações no exterior - - - - 3.611 - 3.611 - 3.611
Ajuste a valor justo dos investimentos 

disponíveis para venda, líquido de impostos - - - - 144.081 - 144.081 - 144.081
Lucro líquido do exercício - - - - - 2.313.582 2.313.582 1.395 2.314.977
Dividendos - - (1.690.410) - - (549.475) (2.239.885) - (2.239.885)
Transferências para reservas - 115.679 1.648.428 - - (1.764.107) - - -
Outros - - - 5 - - 5 - 5

Saldos em 31 de dezembro de 2014 7.961.759 390.397 3.381.491 (991.723) 159.679 - 10.901.603 5.140 10.906.743
Ajuste de conversão de operações no exterior - - - - 18.698 - 18.698 - 18.698
Ajuste a valor justo dos investimentos 

disponíveis para venda, líquido de impostos - - - - 51.335 - 51.335 - 51.335
Ganhos atuariais de plano de benefício defi nido 

pós-emprego, líquidos de impostos - - - - 10.438 - 10.438 - 10.438
Lucro líquido do exercício - - - - - 2.984.759 2.984.759 1.749 2.986.508
Dividendos - - (2.359.998) - - (2.200.000) (4.559.998) (1.200) (4.561.198)
Transferências para reservas - 149.238 635.521 - - (784.759) - - -

Saldos em 31 de dezembro de 2015 7.961.759 539.635 1.657.014 (991.723) 240.150 - 9.406.835 5.689 9.412.524

Controladora Consolidado
2015 2014 2015 2014

Fluxos de caixa das atividades 
operacionais

Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social 2.984.759 2.313.595 4.185.426 4.340.684
Ajustes para conciliar o resultado
às disponibilidades geradas 
pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização - - 363.764 324.785
Resultado de equivalência 
patrimonial (2.998.687) (2.326.511) (185.617) (141.416)

Juros e variações monetárias 
líquidos - (82) 1.242.812 317.095

Despesas com provisão para 
contingências - - 41.505 9.520

Provisão para perdas de ativos - 426 35.382 82.511
Perda na baixa de imobilizado e
investimento - - 2.015 31.616

(13.928) (12.572) 5.685.287 4.964.795
(Aumento) redução de ativos e 
aumento (redução) de passivos
Contas a receber - - (116.039) 155.296
Direitos de exibição e transmissão - - (643.096) 219.885
Adiantamento de clientes - - 291.097 (522.962)
Contas a pagar (38.790) (54.765) 44.150 (42.277)
Dividendos recebidos 819.703 3.460.261 149.211 162.912
Outros ativos e passivos 6.141 8.310 237.137 (21.400)

Caixa gerado pelas atividades 
operacionais 773.126 3.401.234 5.647.747 4.916.249
Pagamento de juros de 
empréstimos - - (203.216) (129.097)

Pagamento de imposto de renda 
e contribuição social (2.029) (3.534) (1.203.310) (2.266.834)

Caixa líquido gerado pelas 
atividades operacionais 771.097 3.397.700 4.241.221 2.520.318

Fluxos de caixa das atividades de 
investimentos
Resgate (aquisição) de títulos e 
valores mobiliários 16 152.186 (509.410) 1.259.232

Aquisição de imobilizado - - (863.000) (738.964)
Aquisição de software - - (60.912) (46.841)
Lucro na venda de imobilizado - - 3.873 23.761
Aquisição de outros intangíveis - - (134) (104)
Adiantamento para futuro 
aumento de capital (79.001) (47.379) (79.001) (47.385)

Aquisição de controlada, líquido 
do caixa adquirido - - (3.276) (30.019)

Lucro na venda de investimentos - - - 13.004
Dividendos de investimentos 
disponíveis para venda - - - 81.752

Caixa líquido gerado (aplicado) 
nas atividades de investimentos (78.985) 104.807 (1.511.860) 514.436

Fluxos de caixa das atividades de 
fi nanciamentos
Captação de novos empréstimos - - 32.840 398.707
Pagamento de empréstimos - - (44.688) (23.340)
Dividendos pagos (778.927) (3.416.447) (778.927) (3.416.449)
Transações com acionistas não 
controladores - - (1.200) -

Caixa líquido aplicado nas 
atividades de fi nanciamentos (778.927) (3.416.447) (791.975) (3.041.082)
Aumento (redução) de caixa e 
equivalentes de caixa (86.815) 86.060 1.937.386 (6.328)

Caixa e equivalentes de caixa no 
início do exercício 86.893 833 2.695.278 2.701.606

Caixa e equivalentes de caixa no 
fi nal do exercício 78 86.893 4.632.664 2.695.278
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