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RELATÓRIO DE GESTÃO 



1. ENQUADRAMENTO DA ACTIVIDADE 

A EDP Mediadora S A. foi constituída em Novembro de 2013, com o objectivo de integrar a 

actividade de mediação de seguros no Grupo EDP, na figura de Mediador Ligado Tipo I, 

tendo por objecto a mediação de seguros 

A motivação para a criação desta empresa surgiu num contexto em que a exigência da 

situação socioeconómica em Portugal, marcada pela implementação de medidas de 

austeridade com impacto significativo no consumo e elevado nível de desemprego, torna 

propícia a criação de produtos e serviços que garantam aos consumidores conforto e 

segurança adicional. Neste sentido, o Grupo EDP identificou a oportunidade de, em 

parceria entre a EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A e a EDP Mediadora S A., 

complementar e diferenciar a oferta de energia da primeira através da criação de um novo 

produto na forma de um Seguro que garanta aos seus clientes o pagamento da sua fatura 

de energia em caso de desemprego involuntário, incapacidade temporária, invalidez ou 

morte acidental 

A EDP Mediadora S A manteve a sua atividade em 20 16 cumprindo os objectivos traçados 

em parceria com a EDP Comercial de divulgação e consolidação da oferta de um seguro 

complementar à oferta de energia que garanta ao cliente o pagamento da sua factura em 

caso de desemprego involuntário, incapacidade temporária, invalidez ou morte acidental e 

em simultâneo foi prosseguido o objetivo de reforçar a retenção de clientes em carteira. 

O ano de 2016 ficou marcado pela continuidade de um bom ritmo de angariação de 

clientes, tendo sido angariada uma média de 9,3 mil clientes por mês e terminado o ano 

com um total de 318,2 mil clientes, o que se traduz numa taxa de penetração da carteira de 

Eletricidade B2C da EDP Comercial de aproximadamente 8%. 
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2. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

Ern 2015 e 2016 a Demonstração da Posição Financeira da EDP Mediadora apresentava a 

seguinte estrutura. 

Demonstração da Posição Financeira 
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

2016 2015 

Activo 
(Euros) (Euros) 

Devedores e outros activos de actividades comerciais 
Outros devedores e outros activos 

1302 758 
2 663 697 

412 752 
2 629 098 

Total dos Activos Correntes 3 966 455 3 041 850 

Total do Activo 3 966.455 3.041.850 

Capitais Próprios 

Capital 
Prestações suplementares 
Reservas e resultados acumulados 
Resultado líquido do período 

50 000 
45 000 

246 910 
1038 193 

50 000 
45 000 

-199 247 
446 157 

Total dos Capitais Proprios 1 380103 341910 

Passivo 

Credores e outros passivos de actividades comerciais 777.795 

Total dos Passivos Não Correntes 777 795 

Credores e outros passivos de actividades comerciais 
Outros credores e outros passivos 

2 391 615 
194.737 

1 792 422 
129 723 

Total dos Passivos Correntes 2 586 352 1 922 145 

Total do Passivo 2.586.352 2.699.940 

Total dos Capitais Próprios e Passivo 3.966.455 3.041.850 

Da análise à Demonstração da Posição Financeira da EDP Mediadora, S.A verifica-se uma 

variação, face ao período homólogo, nas principais rubricas do Ativo, Capital Próprio e 

Passivo, a qual se detalha nos parágrafos seguintes 

O Activo Corrente apresenta um aumento face ao ano anterior de cerca de 925 milhares 

de Euros Este aumento deve-se essencialmente ao aumento do montante a receber da 

Cardif pelas comissões de mediação processadas durante o exercício de 2016, o qual por 

sua vez é justificado pelo crescimento da carteira de clientes em cerca de 54%. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

3.1 Principais obiectivos para 2017 

No próximo ano mantém-se o enfoque principal na divulgação e consolidação da oferta 

procurando melhorar as taxas de angariação de novos clientes e otimização da 

capacidade de retenção de clientes em carteira (à data os cancelamentos de clientes que 

já pertenceram à carteira rondam os 12%). 

3 2 Principais riscos e incertezas 

Não se prevê qualquer facto relevante que afete negativamente a atividade da empresa, 

contudo a mesma depende do esforço comercial de angariação de novos clientes e da 

efetiva adesão destes à oferta da empresa Espera-se que com a melhoria dos factores 

macroeconómicos do País e a curva de experiência da empresa, a capacidade de 

còntratação abrande face aos primeiros anos de actividade. 

3 3 Acontecimentos após a data do Balanço 

Após 31 de Dezembro de 2016 não ocorreram factos subsequentes que devam ser 

divulgados ou que requeiram ajustamentos nas demonstrações financeiras do período 
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4. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

O Conselho de Administração, nos termos do artigo 66° do Código das Sociedades 

Comerciais e do artigo 17a dos Estatutos da EDP Mediadora, S A , propõe que o resultado 

líquido do período de 2016, no valor de 1 038 193,56 Euios, tenha a seguinte aplicação 

Dividendos 1 000 000,00 Euros 

Resultados Transitados 38 193,56 Euros 

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2017 

O C 

Dr Pedro Manual Carreto 

(?^6< > <0^.0 

Dr° Marina Gonçalves Pessoa Azevedo 
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ANEXO AO RELATÓRIO DE GESTÃO 

1) ART.° 447°, N.° 5 DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS 

Participações que os membros dos órgãos de administiação e fiscalização da sociedade 

detêm na EDP Energias de Portugal, S A , Holding do Grupo no qual se integra a EDP 

Mediadora, S A 

N9 Unidades a _ Preço Médio de Onerações/ Preço Médio de N9 Unidades a 
31/12/2015 quisiçoes Aquisição Cessações Alienação 31/12/2016 

Dr Pedro Manuel Carreto Pires ioão 4178 16 750 2 95 16 750 3 02 4 178 
Dra Manna Gonçalves Pessoa Azevedo 1005 603 3 00 1 608 

Participações que os membros dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade 

detêm na EDP Renováveis, S A 

Movimentos em 2016 

N5 Unidades a _ Preço Médio de Onerações/ Preço Médio de N2 Unidades a 
31/12/2015 quisiçoes Aquisição Cessações Alienação 31/12/2016 

Dr Pedro Manuel Carreto Pires João 

Dr~ Marina Gonçalves Pessoa Azevedo 200 200 

Os membros do Conselho de Administração da EDP Mediadora não detêm Obrigações da 

EDP 

2) ART 0 448°, N.° 4 DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS 

Acionistas que, em 31 de Dezembro de 2016, eram titulares do capital da EDP Mediadora, 

S A 

- EDP Comercial - Comercialização de Energia, S A , com sede na Avenida 24 de Julho n°12, 

Lisboa, detém 100% do capital social 

3) ART.0 397°, DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS 

Relativamente aos seus administradores, a EDP Mediadora não lhes concedeu quaisquer 

empréstimos ou créditos, não efectuou pagamentos por conta deles, não prestou garantias 

a obrigações por eles contraídas e não lhes facultou quaisquer adiantamentos de 

remuneração 

4) ART 0 6 6 ° / S ,  DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS 

A empresa com referência a 31 de Dezembro de 2016 e 2015, não possui ações próprias 

10 



5) OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS 

Em cumprimento do Art.° 210 da Lei 110/2009 declaramos que a EDP Mediadora, S.A. não 

tinha dívidas em mora à Administração Fiscal, nem à Segurança Social, nem a quaisquer 

outras entidades públicas no final do presente exercício 

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2017 

O Conselho de Administração 

Dr. P loão 

Dr° Marina Gonçalves Pessoa Azevedo 

í U Qc X O 2V v# 4 » 
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EDP Mediadora, S.A. 

Demonstração dos Resultados 
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

Notas 2016 2015 

(Euros) (Euros) 

Prestação de Serviços 5 2 610 261 1 095 843 

Outros Custos associados à Prestação de Serviços 6 -33 620 -13 143 

Fornecimentos e serviços externos 7 -1 237.960 -511 389 

1 338 681 571 311 

Proveitos financeiros 8 1012 4 464 

Custos financeiros 8 -89 -89 

Resultado antes de impostos 1 339 604 575 686 

Impostos sobre lucros 9 -301 411 -129 529 

Resultado líquido do período 1.038.193 446.157 

Resultado por acção (Básico) - Euros 20,76 8,92 

P 

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2017 

CONTABILISTA CERTIFICADO N - 16 203 C0N3ELI 1INISTRAÇÃO 

) ~)j. (i ,V"i<  ̂

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras 
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EDP Mediadora, S.A. 

Demonstração do Rendimento Integral 

em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

2016 2015 

(Euros) (Euros) 

Resultado líquido do período 1.038.193 446 157 

Itens que não serão reclassificados para resultados 

Ganhos / (perdas) actuariais 

Efeito fiscal dos ganhos / (perdas) actuariais 

Outro rendimento integral do período depois de impostos 

Total do rendimento integral do período 1.038.193 ^46 157 

Para ser lido com as nolas anexas as demonstrações financeiras 
14 



EDP Mediadora, S.A. 

Demonstração da Posição Financeira 
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

Notas 2016 2015 

Activo 

(Euros) (Euros) 

Devedores e outros activos de actividades comerciais 

Outros devedores e outros activos 

10 

11 

1 302 758 

2 663 697 

412 752 

2 629 098 

Total dos Activos Correntes 3 966 455 3 041 850 

Total do Activo 3.966.455 3.041.85Q 

Capitais Próprios 

Capital 
Prestações suplementares 

Reservas e resultados acumulados 

Resultado líquido do período 

12 

12 
13 

50 000 

45 000 
246 910 

1 038 193 

50 000 

45 000 

-199 247 
446 157 

Total dos Capitais Próprios 1.380.103 341 910 

Passivo 

Credores e outros passivos de actividades comerciais 14 777 795 

Total dos Passivos Não Correntes 777 795 

Credores e outros passivos de actividades comerciais 

Outros credores e outros passivos 

14 

15 

2 391 615 
194 737 

1 792 422 

129 723 

Total dos Passivos Correntes 2 586 352 1 922. 145 

Total do Passivo 2.586.352 2.699.940 

Total dos Capitais Próprios e Passivo 3.966.455 3.041.850 

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2017 

CONTABILISTA CERTIFICADO N 2 16 203 É ADMINISTRAÇÃO 

V. \\ 

' nvn< P<b 

Para ser lido com as notas anexas as demonstrações financeiras 
15 



EDP Mediadora, S.A. 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 

em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

2016 2015 

Actividades Operacionais 

Recebimentos de clientes 

Pagamentos a fornecedores 
Fluxo gerado pelas operações 

Recebimentos / (pagamentos) de imposto sobre o rendimento 

Fluxo das Actividades Operacionais 

Actividades de Investimento 
Recebimentos 

Juros e proveitos similares 

Pagamentos 

Empréstimos concedidos 

Fluxo das Actividades de Investimento 

Actividades de Financiamento 

(Euros) (Euros) 

910 519 517 014 

-640 534 -8 153 
269.985 508.861 

-176 883 195 

93 102 509.056' 

1012 4 464 

1012 4 464 

-94 114 -513 520 
-94 114 -513 520 

-93.102 -509.056 

Recebimentos/(Pagamentos) de empréstimos obtidos 

Juros e custos similares 

Fluxo das Actividades de Financiamento 

Variação de caixa e seus equivalentes 

Caixa e seus equivalentes no inicio do período 
Caixa e seus equivalentes no fim do período 

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2017 

CONTABILISTA CERTIFICADO N ® 16 203 PE ADMINISTRAÇÃO 

' 

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras 
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EDP Mediadora, S.A. 

Demonstração de Alterações nos Capitais Próprios 
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

(Euros) 

(i) Ver Nota 12 
(n) Ver Nota 13 

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2.01/ 

CONTABILISTA CERTIFICADO N a 16 203 

•JoS 

Total dos 
Capitais 
Próprios 

Capital 
social (i) 

Prestações 
suplementares (i) 

Reserva 
legal 

Reservas 
e resultados 

acumulados (n) 
Saldos em 31 de Dezembro de 2014 -104 247 50.000 45.000 - -199.247 

Rendimento integral 
Resultado líquido do período 446 157 446 157 

Rendimento integral total do período 446 157 - - - 446 157 

Saldos em 31 de Dezembro de 2015 341.910 50.000 45 000 _ 246 910 

Rendimento integral 
Resultado líquido do período 1 038 193 

p 

1 038 193 

Rendimento integral total do período 

Reforço da reserva legal 

1 038 193 - -

22 308 

1 038 193 

-22 308 

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 1.380.103 50 000 45 000 22.308 1 262.795 

O CON MINISTRAÇAO 

íO?(V c •s. u 

Para ser lido com as notas anexas as demonstrações financeiras 
17 



EDP Mediadora, S A 
Notas as Demonstrações Financeiras 

para os períodos findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

1 Actividade económica 

A EDP Mediadora, S A, pessoa colectiva N2 510868509, foi constituída em 1 de Novembro de 2013 e tem a sua sede social em Lisboa, na Avenida 24deJulhon212 

As actividades da empresa estão actualmente centradas na criação de um novo produto na forma de um Seguro que garanta aos seus clientes o pagamento da sua factura de energia 

em caso de desemprego involuntário, incapacidade temporária, invalidez ou morte acidental 

Neste sentido foi assinado a 17 de Dezembro de 2013 um Protocolo de Colaboração Tripartido entre a EDP Mediadora, a EDP Comercial e a Cardif Assurances Risques Dtvers, no qual 

as partes acordaram a colocação de produtos de seguro Cardif junto dos clientes da EDP Comercial (nomeadamente a Factura Segura), com duração de 3 anos sendo o mesmo 

renovado automaticamente por períodos anuais sucessivos e assumindo a EDP Mediadora um papel de intermediaria entre a Cardif enquanto empresa seguradora e os tomadores dos 

seguros, isto e, os clientes da EDP Comercial 

Paralelamente, a EDP Mediadora e a EDP Comercial assinaram um contrato de Prestação de Serviços no âmbito do qual, a EDP Comercial responsabili2a-se pela angariação de clientes 

e pelos serviços de cobrança relativos aos produtos colocados junto dos seus clientes por conta da EDP Mediadora 

Desta forma, a EDP Mediadora recebe comissões de mediação da Cardif (componente fixa e componente variavei) e paga um fee a EDP Comercial por cliente angariado e um fee anual 

de cobrança por cliente 

As demonstrações financeiras da EDP Mediadora são consolidadas na EDP Energias de Portugal, S A, empresa mãe do Grupo EDP 

O seu capital social e de 50 000 Euros, detido em 100% pela EDP Comercial - Comercialização de Energia, S A e encontra-se totalmente subscrito e realizado 

2 Politicas contabilísticas 

a) Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras da EDP Mediadora, agora apresentadas, reflectem os resultados das suas operações e a posição financeira, para os períodos findos em 31 de Dezembro 

de 2016 e 2015 

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração da EDP Mediadora, no dia 23 de Fevereiro de 2017 e são expressas em Euros 

No âmbito do disposto no Regulamento (CE) n® 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Julho de 2002 na sua transposição para a legislação portuguesa através do 

Decreto de Lei 8 158/2009 de 13 de Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-let ns 98/2015 de 2 de Junho, as demonstrações financeiras da EDP Mediadora são preparadas 

de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) conforme endossadas pela União Europeia (UE) As IFRS incluem as normas (standards) emitidas pelo International 

Accounting Standards Board (IASB) bem como as interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretai tons Committee (IFRIC) e pelos respectivos orgâos 

antecessores 

As demonstrações financeiras da EDP Mediadora, para o período findo em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, foram preparadas em conformidade com as IFRS tal como adoptadas peia 

UE ate 31 de Dezembro de 2016 

Tal como descrito na nota 18 a empresa adoptou na preparação das demonstrações financeiras referentes a 31 de Dezembro de 2016 as normas contabilísticas emitidas pelo IASB e as 
interpretações IFRIC de aplicação obrigatória desde 1 de Janeiro de 2016 
As politicas contabilísticas utilizadas pela EDP Mediadora na preparação das demonstrações financeiras, descritas nessa nota foram adoptadas em conformidade As normas 
contabilísticas e interpretações recentemente emitidas mas que ainda não entraram em vigor e que a EDP Mediadora ainda não aplicou na elaboração das suas demonstrações 
financeiras podem também ser analisadas na nota 18 

Com referência a 31 de Dezembro de 2016 a EDP Mediadora incluiu em "Devedores e Outros ativos de atividades comerciais" a anterior linha de "Clientes" Para efeitos de 

comparabilidade, foi efetuada a devida alteração no período homologo apresentado 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as IFRS requer que o Conselho de Administração formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação 

das politicas contabilísticas e o valor dos activos, passivos, proveitos e custos As estimativas e pressupostos associados são baseados na experiência histórica e noutros factores 

considerados razoáveis de acordo com as circunstancias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos activos e passivos cuja valorização não e evidente através de outras 

fontes Os resultados reais podem diferir das estimativas As questões que requerem um maior índice de julgamento ou complexidade, ou para as quais os pressupostos e estimativas 

são considerados significativos, são apresentados na nota 3 (Principais estimativas e julgamentos utilizados na elaboração das demonstrações financeiras) 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o principio contabilístico da continuidade das operações 

Um instrumento financeiro e classificado como um passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual por parte do emissor de liquidar capital e/ou juros, mediante a entrega 

de dinheiro ou de outro ative financeiro, independentemente da sua forma legal Os passivos financeiros são registados i) inicialmente pelo seu justo valor deduzido dos custos da 

transacção incorridos, n) subsequentemente ao custo amortizado, com base no método da taxa efetiva 

b) Passivos financeiros 
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c} Instrumentos de capital 

Um instrumento financeiro e classificado como instrumento de capital quando não existe uma obrigação contratual por parte do seu emissor, da sua liquidação ser efectuada 

mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro, independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual nos activos de uma entidade apos a 

dedução de todos os seus passivos 

Os custos directamente atribuíveis a emissão de instrumentos de capital são registados por contrapartida do capital proprio como uma dedução ao valor da emissão Os valores pagos 

e recebidos pelas compras e vendas de instrumentos de capita! são registados no capital proprio, líquidos dos custos de transacção 

As distribuições efectuadas por conta de instrumentos de capital são deduzidas ao capital proprio como dividendos quando declaradas 

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao seu justo valor, sendo subsequentemente valorizadas ao custo amortizado, sendo apresentadas na demonstração da posição 

financeira deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam associadas 

As perdas por impandade são registadas com base na avaliação regular da existência de evidência objectiva de imparidade associada aos créditos de cobrança duvidosa na data da 

demonstração da posição financeira As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo subsequentemente revertidas por resultados caso 

se verifique uma redução do montante da perda estimada, num período posterior 

São reconhecidas provisões quando (i) a empresa tem uma obrigação presente, legal ou construtiva, (n) seja provável que o seu pagamento venha a ser exigido e (rir) exista uma 
estimativa fiável do valor dessa obrigação 

Numa base anual, as provisões são sujeitas a uma revisão, de acordo com a estimativa das respectivas responsabilidades futuras A actualização financeira da provisão, com referência 

ao final de cada período, e reconhecida em resultados 

f) Reconhecimento de custos e proveitos 

Os custos e proveitos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o principio contabilístico da especialização 

dos períodos As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de Outros activos ou passivos conforme sejam 

valores a receber ou a pagar 

O redito da EDP Mediadora deriva exclusivamente do registo das comissões de mediação pagas pela Cardif no âmbito do Protocolo de Colaboração Tripartido entre a EDP Mediadora, 

a EDP Comercia! e a Cardif Assurances Risques Oivers Estas comissões têm (i) uma componente fixa, a quaf pode variar entre 42% e 47% mediante a dimensão da carteira activa de 

clientes angariados e calculadas com base nos prémios comerciais dos produtos de seguro e uma (ii) componente variável em função do rácio de sinistralidade da carteira activa de 

apólices Sobre estas comissões incide Imposto de Selo nos termos da lei em vigor cujo montante encontra-se registado na rubrica de Outros custos associados a prestação de serviços 

Os custos com angariação de clientes são registados em resultados do período no momento em que o cliente e angariado 

g) Resultados financeiros 

Os resultados financeiros incluem os juros pagos pelos empréstimos obtidos, os juros recebidos de aplicações efectuadas, os ganhos e perdas resultantes de diferenças de cambio, os 

ganhos e perdas realizados, quando aplicável 

Os juros são reconhecidos de acordo com o principio da especialização dos períodos 

h) Impostos sobre lucros 

Os impostos sobre lucros registados em resultados incluem o efeito dos impostos correntes e impostos diferidos O imposto e reconhecido na demonstração de resultados, excepto 

quando relacionado com itens que sejam movimentados em capitais proprios, facto que implica o seu reconhecimento em capitais próprios 

Os impostos correntes correspondem ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do período, utilizando a taxa de imposto em vigor, a data da demonstração da posição 

financeira, e quaisquer ajustamentos aos impostos de períodos anteriores 

Os impostos diferidos são calculados de acordo com o método do passivo com base na demonstração da posição financeira, sobre as diferenças temporárias entre os valores 

contabilísticos dos activos e passivos e a sua base fiscal, utilizando as taxas de imposto aprovadas ou substancialmente aprovadas, a data da demonstração da posição financeira, e 

que se espera que venham a ser aplicadas quando as diferenças temporárias se reverterem 

Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças temperarias tributáveis com excepção das diferenças resultantes do reconhecimento inicial de activos e 

passivos que não afectem quer o lucro contabilístico quer o fiscal e das diferenças relacionadas com investimentos em subsidiarias, na medida em que não seja provável que se 

revertam no futuro Os activos por impostos diferidos são reconhecidos quando e provável a existência de lucros tributáveis futuros que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis 

para efeitos fiscais 

d} Contas a receber 

e) Provisões 
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Em conformidade com o estabelecido na IAS 12, a empresa procede a compensação dos activos e passivos por impostos diferidos sempre que 

(i) a sociedade em causa tenha o direito legalmente executável de compensar activos por impostos correntes e passivos por impostos correntes, e 

(TI) OS activos e passivos por impostos diferidos se relacionarem com impostos sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal sobre a mesma entidade tributável ou sobre 

diferentes entidades tributáveis que pretendam liquidar passivos e activos por impostos correntes numa base liquida, ou realizar os activos e liquidar os passivos simultaneamente, nos 

períodos futuros em que se espera que os impostos diferidos sejam liquidados ou recuperados 

i) Resultados por acção 

Os resultados por acção básicos são calculados dividindo o lucro atribuível aos accionistas da EDP Mediadora pelo numero médio ponderado de acções ordinárias em circulação 

durante o período, excluindo o numero médio de acções próprias detidas pela empresa, se aplicável 

j) Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e seus equivalentes englobam os valores registados na demonstração da posição financeira com maturidade inferior a três meses a contar da data de balanço, onde se incluem a 

caixa e as disponibilidades em instituições de credito Inclui ainda outros investimentos de curto prazo, de elevada liquidez, de risco insignificante de alteração de valor e convertíveis 

em caixa 

k) Demonstração dos Fluxos de Caixa 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa e preparada segundo o método directo, através do qual são divulgados os recebimentos e pagamentos de caixa brutos em actividades 

operacionais, de investimento e de financiamento 

A EDP Mediadora classifica os juros e dividendos pagos como actividades de financiamento e os juros e os dividendos recebidos como actividades de investimento 

3 Principais estimativas e julgamentos utilizados na elaboração das demonstrações financeiras 

As IFRS requerem que sejam efectuados julgamentos e estimativas no âmbito da tomada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores reportados no 
total do activo, passivo, capital proprio, custos e proveitos Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos efectuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos 
custos e proveitos reais 

As principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos pela empresa são discutidas nesta nota com o objectivo de melhorar o 

entendimento de como a sua aplicação afecta os resultados reportados pela empresa e a sua divulgação Uma descrição alargada das principais politicas contabilísticas utilizadas pela 

empresa e apresentada na nota 2 as demonstrações financeiras 

Considerando que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adoptado pela EDP Mediadora, os resultados reportados pela empresa poderiam ser 

diferentes caso um tratamento diferente tivesse sido escolhido O Conselho de Administração considera que as escolhas efectuadas são apropriadas e que as demonstrações 

financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira da empresa e o resultado das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes 

Reconhecimentos de proveitos/rédito 

As prestações de serviços reflectem as comissões de mediação apuradas no âmbito do Protocolo de Colaboração Tripartido entre a EDP Mediadora, a EDP Comercial e a Cardif 

Assurances Risques Divers as quais incorporam uma componente fixa e uma componente variavel O redito da componente vanaveí assenta sobre estimativas de sinistralidade da 

carteira que consideram sinistros em pagamento, sinistros pendentes de aceitação e/ou pendentes de declaração A utilização de diferentes estimativas e pressupostos poderá resultar 

num nível diferente de proveitos e, consequentemente, em diferentes impactos nos resultados da empresa 

O redito da EDP Mediadora deriva exclusivamente do registo das comissões de mediação pagas pela Cardif no âmbito do Protocolo de Colaboração Tripartido entre a EDP Mediadora, 

a EDP Comercial e a Cardif Assurances Risques Divers Estas comissões têm (i) uma componente fixa, a qual pode variar entre 42% e 47% mediante a dimensão da carteira activa de 

clientes angariados e calculadas com base nos prémios comerciais dos produtos de seguro e uma (ii) componente variavel em função do rácio de sinistralidade da carteira activa de 

apólices Sobre estas comissões incide Imposto de Selo nos termos da lei em vigor cujo montante encontra se registado na rubrica de Outros custos associados a prestação de serviços 

Os custos com angariação de clientes são registados em resultados do período no momento em que o cliente e angariado 

Impostos sobre os lucros 

A determinação do montante global de impostos sobre os lucros requer determinadas interpretações e estimativas 

Existem diversas transacções e cálculos para os quais a determinação do valor final do imposto a pagar e incerto durante o ciclo normal dos negocios Outras interpretações e 

estimativas poderiam resultar num nível diferente dos impostos sobre os lucros, correntes e diferidos, reconhecidos no período 

A empresa pertence ao Grupo de sociedades integradas no Regime Especial de Tributação de Grupos de Sociedades (RETGS) da EDP - Energias de Portugal, S A 

As Autoridades Fiscais têm a atribuição de rever o calculo da matéria colectável durante um período de quatro anos No caso de existirem prejuízos fiscais reportáveis, esse período e 

de doze anos para períodos de tributação iniciados a partir de 2014, de cinco anos para o período de 2013 Desta forma, e possível que haja correcções a matéria colectável, 

resultantes principalmente de diferenças na interpretação da legislação fiscal No entanto, e convicção do Conselho de Administração da Empresa, de que não havera correcções 

significativas aos impostos sobre os lucros registados nas demonstrações financeiras 
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4 Politicas de gestão do risco financeiro 

Gestão do risco de liquidez 

A gestão do risco de liquidez encontra-se centralizada na Direcção de Gestão Financeira do Grupo EDP Neste contexto, são contratadas e mantidas linhas de credito e facilidades de 

financiamento com compromisso de tomada firme junto de instituições financeiras, nacionais e internacionais, que permitem o acesso imediato a fundos, conforme as necessidades 

das empresas do Grupo A EDP Mediadora como parte integrante do Grupo EDP, tem acesso a estes meios de financiamento imediato, por via da obtenção de suprimentos concedidos 

pelos seus accionistas, se necessário 

Gestão do risco de credito de contraparte 

A politica do Grupo EDP, no qual se insere a EDP Mediadora, em termos de risco de contraparte das operações financeiras, rege-se pela analise da capacidade técnica, competitividade 

e exposição a cada contraparte A Cardif tem cumprido com os prazos de pagamento estabelecidos, bem como efectuou em períodos anteriores um adiantamento no montante de 

2 000 milhares de Euros (nota 14) 

A EDP Mediadora considera que o valor que melhor representa a exposição da empresa ao risco de credito corresponde ao valor contabilístico a receber de clientes e outros 

devedores, liquido de perdas por imparidade registadas, que a data de 31 de Dezembro de 2016 tratava*se de divida não vencida 

5 Prestação de Serviços 

A analise da Prestação de Serviços, por sector de actividade, e a seguinte 

Dez 2016 Dez 2015 

Euro Euro 

Prestação de serviços por actividade 

Outros serviços prestados (i) 2 610 261 1 095 843 

2 610 261 1 095 843 

(i) A rubrica Outros Serviços Prestados, no montante de 2 610 261 Euros (em 2015 1095 843 Euros), reflecte as comissões de mediação nos termos acordados com a Cardiff 

A variação deve-se ao aumento da carteira de clientes de 2016 face ao período homologo 

6 Outros custos associados a prestação de serviços 

A rubrica de Outros custos associados a prestação de serviços e analisada como segue 

De22016 Dez 2015 

Euro Euro 

Impostos de selo (i) 33 605 13 143 

Outros 15 

33 620 13 143 

(i) Esta rubrica reflecte maioritariamente o imposto de selo que incide sobre as comissões de mediação nos termos da legislação em vigor, bem como sobre o adiantamento por conta 

das comissões futuras (2 milhões de euros - Nota 14) efectuado pela Cardif em 2014, no montante de 33 605 euros 

rsl^/ 
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7 Fornecimentos e serviços externos 

A rubrica de Fornecimentos e serviços externos e analisada como segue 

Dez 2016 Dez 2015 

Euro Euro 

Subcontratos (i) 

Fornecimentos e serviços 

Trabalhos especializados 

- Serviços Jurídicos 

- Serviços de Auditoria 

Outros fornecimentos e serviços 

2 331 

6 610 
2 005 

855 
6 998 

(i) Esta rubrica respeita aos serviços prestados pela EDP Comercia! na angariação de clientes e serviços de cobrança (nota 16), nos termos do acordo celebrado entre as partes O 

aumento face ao período homologo deve se ao aumento de angariações face ao período homologo (223 735 novas angariações em 2016) 

8 Proveitos e custos financeiros 

A rubpca de Proveitos e custos financeiros e analisada como segue 

Dez 2016 Dez 2015 

Euro Euro 

Proveitos financeiros 

Juros obtidos - Sistema financeiro do Grupo EDP (i) 1012 4 464 

1012 4 464 

Custos financeiros 

Outros custos e perdas financeiras 89 89 

89 89 

Resultados financeiros 923 4 375 

(i) A rubrica Juros obtidos - Sistema financeiro do Grupo EDP, no montante de 1012 Euros em 2016, e relativa a juros de gestão de tesouraria (em 2015 4 464 Euros), calculados sobre 

os saldos diários da conta corrente de ligação financeira (nota 16) 

9 Impostos sobre os lucros 

A EDP Mediadora, como empresa do Grupo EDP, e tributada em sede de IRC pelo Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS) 

De acordo com a legislação em vigor, em termos gerais o imposto sobre os lucros de um período esta sujeito a revisão por parte das autoridades fiscais durante um período 
subsequente Esse período e de 4 anos, caso seja efectuada qualquer dedução ou credito de imposto, o prazo de período desse direito 

Os prejuízos fiscais apurados num determinado exercício estão também sujeitos a revisão e correcção e podem ser deduzidos aos lucros tributáveis apurados nos anos seguintes nos 5 

anos seguintes (para prejuízos apurados em 2012, 2013 e 2017} e nos 12 anos seguintes (para prejuízos apurados em 2014, 2015 e 2016) Contudo, a dedução de prejuízos apurados 

esta limitada a uma percentagem do lucro tributável do período 

A Lei do Orçamento do Estado para 2016 (Lei n s 7-A/2016, de 30 de Março) reduziu o período de reporte de prejuízos fiscais de 12 para 5 anos, para os prejuízos fiscais apurados em 

exercícios iniciados em ou apos 1 de Janeiro de 2017 

A politica de preços de transferência, tem em consideração as regras, as orientações e as melhores praticas no estrito cumprimento da letra e do espirito da lei 

A analise dos Impostos sobre lucros é a seguinte 
Dez 2016 Dez 2015 

Euro Euro 

Imposto corrente 

Relativo ao período -301411 -129 529 

-301 411 -129 529 
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A reconciliação entre a taxa nominal e a taxa efectiva de IRC, em 2016 e 2015, e analisada como segue 

Dez 2016 Dez 2015 

Taxa Base Fiscal Imposto Taxa Base Fiscal Imposto 

% Euro Euro % Euro Euro 

Taxa e imposto nominal sobre os lucros 22,50% 1339 604 301411 22,50% 575 686 129 529 

Taxa e imposto efectivo sobre os lucros 22,50% 1 339 604 301411 22,50% 575 686 129 529 

10 Devedores e outros activos de actividades comerciais 

A rubrica de Clientes e analisada como segue 

Dez 2016 Dez 2015 

Euro Euro 

Clientes 1 302 758 412 752 
1 302 758 412 752 

(i) A rubrica Clientes, no montante de 1302 758 Euros (em 2015 412 752 Euros), reflecte o montante a receber da Cardiff pelas comissões de mediação processadas A sua variação 

deve-se ao aumento da carteira de clientes face a 2015 

11 Outros devedores e outros activos 

A rubrica de Outros devedores e outros activos e analisada como segue 

Outros devedores e outros activos 

IRC a receber - consolidado fiscal (i) 

- Empresas do Grupo (ti) 

- Outros (nota 16) 

Impartdade para Outros devedores - Corrente 

Dez 2016 Dez 2015 

Euro Euro 

59 515 

2 565 336 

4 247 

2 629 098 

(i) A rubrica IRC a receber - consolidado fiscal em 2015 diz respeito a pagamentos por conta com a EDP SA (nota 16) 

(n) A rubrica Outros Devedores - Empresas do Grupo, no montante de 2 663 697 de Euros (em 2015 2 565 336 de Euros), e referente a utilização do sistema financeiro do Grupo EDP 

A utilização do sistema financeiro do Grupo vence juros a uma taxa de juro media definida contratualmente sobre o valor médio das necessidades de fundo de maneio 

12 Capital e Prestações Suplementares 

A 31 de Dezembro de 2016, o capital social da EDP Mediadora encontra-se totalmente subscrito e realizado, ascendendo a 50 000 Euros, representado por 50 000 acções ordinárias de 

valor nominal de 1 Euro Actualmente, o seu capital social é 100% detido pela EDP Comercial - Comercialização de Energia, S A 

As rubricas de Capital e Prestações suplementares são analisadas como segue 

Capital 
Prestações 

Suplementares 

Saldo em 31 de Dezembro de 2015 

Movimentos do ano 

Euro 

50 000 

Euro 

45 000 

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 50 000 45 000 

Os resultados por acção (EPS) atribuíveis aos accionistas da empresa, são analisados como segue 

Resultado liquido em Euros 

N 5 médio de acções durante o ano 

Resultado por acção (Euros) 

Dez 2016 Dez 2015 

1 038 193 446 157 

50 000 50000 

20,76 8,92 
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13 Reservas e resultados acumulados 

Esta rubrica e analisada como segue 

Dez 2016 Dez 2015 
Euro Euro 

Reserva lega! 22 308 -

Outras reservas e resultados acumulados 224 602 -199 247 

246 910 -199 247 

Reserva legal 

Em conformidade com o Art s 295 do Codigo das Sociedades Comerciais e de acordo com os Estatutos da EDP Mediadora, a reserva legal e obrigatoriamente dotada com um mínimo 

de 5% dos lucros anuais ate a concorrência de um valor equivalente a 20% do capita! da sociedade Esta reserva so pode ser utilizada na cobertura de prejuízos ou no aumento do 

capital social 

Outras reservas e Resultados transitados 

O movimento registado em resultados transitados resultou da transferência do resultado liquido positivo do período de 2015, de 446157 Euros e da constituição da Reserva Legal, de 

22 308 Euros, aprovado em acta nel/2016, da Assembleia Geral de 31 de Março de 2016 

14 Credores e outros passivos de actividades comerciais 

A rubrica de Credoras e outros passivos de actividades comerciais e analisada como segue 

Dez 2016 Dez 2015 

Euro Euro 

Credores e outros passivos de actividades comerciais - Corrente 

Adiantamento de Clientes (i) 654 065 652 400 
Fornecedores(u) 1 737 550 1140 022 

2 391 615 1 792 422 

Credores e outros passivos de actividades comerciais - Não corrente 

Adiantamento de Clientes (i) 777 795 

777 795 

(i) A rubrica Adiantamento de Clientes reflecte o adiantamento feito pela Cardif nos termos definidos pelo Protocolo de Colaboração Tripartido entre a EDP Mediadora, a EDP 

Comercial e a Cardif Assurances Risques Divers, no montante de 2 milhões de euros Nos termos do acordo, 16,31% dos prémios comerciais processados são deduzidos a este 

montante por conta das comissões de mediação, os quais ascenderam a 769 175 euros {2015 405 956 euros) Com referência a 31 de Dezembro de 2016, o adiantamento liquido 

ascende a 654 065 euros (em 31 de Dezembro de 2015 1430195 euros) 

(li) A rubrica Fornecedores inclui, essenciamente, o valores a pagar a EDP Comercial (nota 16) no montante de 1730 550 Euros (2015 1 140 022 Euros), em virtude da faturação de 

serviços de angariação de clientes de Dezembro 2016 

15 Outros Credores e outros passivos 

A rubrica de Outros Credores e outros passivos e analisada como segue 

Dez 2016 Dez 2015 

Euro Euro 
Outros credores e outros passivos - Corrente 

Credores - empresas do Grupo (nota 9 e 16) 194 737 129 723 

194 737 129 723 

A rubrica Credores - empresas do Grupo, respeita essencialmente a estimativa de IRC a pagar, no montante de 194 737 Euros (em 2015 129 723 Euros) 

16 Partes relacionadas 

Principais accionistas e acções detidas pelos membros de Órgãos Sociais 

Com referência a 31 de Dezembro de 2016, a estrutura accionista da EDP Mediadora, S A, e a seguinte 

N ? Acções % Capital % Voto 

EDP Comercial - Comercialização de Energia, S A 50000 100% 100% 

50 000 100% 100% 



EDP Mediadora, S A 
Notas as Demonstrações Financeiras 

para os períodos findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

Remunerações dos órgãos Sociais 

Durante o período de 2016, as Remunerações a órgãos sociais, foram as seguintes 

Dez 2016 Dez 2015 

Euro Euro 

Fiscal Unico / ROC 5 374 6 814 

5 374 6 814 

A EDP Mediadora, S A tem 2 Administradores, sendo os 2 não remunerados Os custos com a remuneração do Fiscal Único / ROC encontram-se registados na rubrica de 
Fornecimentos e serviços externos 

Saldos e transacções com empresas do Grupo 

No decurso normal da sua actividade, a EDP Mediadora estabelece transacções comerciais e operações com outras empresas do Grupo EDP, cujos termos reflectem condições normais 

de mercado 

Os créditos detidos sobre empresas do Grupo a 31 de Dezembro de 2016, são analisados como segue 

Mov Financeiros 

Intra-Grupo 

Euro 

Empréstimos 

Concedidos 

Euro 

Outros Créditos 

Detidos 

Euro 

Total 

Euro 
Empresas 

EDP,SA (nota 11) 

EDP Comercial (nota 11) 2 663 697 
- 106 744 106 744 

2 663 697 

2 663 697 - 106 744 2 770441 

Os créditos detidos sobre empresas do Grupo a 31 de Dezembro de 2015, são analisados como segue 

Mov Financeiros 

Intra Grupo 

Euro 

Empréstimos 

Concedidos 

Euro 

Outros Créditos 

Detidos 

Euro 
Total 

Euro 
Empresas 

EDP,SA (i) 1 

EDP Comercial (n) 2 565 336 
59 515 

4 247 

59 515 

2 569 583 

2 565 336 - 63 762 2 629 098 

Os débitos detidos sobre empresas do Grupo a 31 de Dezembro de 2016, são analisados como segue 

Mov Financeiros 

Intra-Grupo 

Euro 

Empréstimos 

Obtidos 

Euro 

Outros Débitos 

Detidos 

Euro 
Total 

Euro 
Empresas 

EDP, S A 

EDP Comercial 
- 301 605 

1 730 550 

301 605 

1 730 550 

- - 2 032 154 2 032 154 

(i) Inclui o imposto do período (nota 9) no montante de 301411 

(u) O valor diz respeito a faturação dos serviços de angariação de clientes de Dezembro 2016 (nota 14} 

Os débitos detidos sobre empresas do Grupo a 31 de Dezembro de 2015, são analisados como segue 

Mov Financeiros 

Intra-Grupo 

Euro 

Empréstimos 

Obtidos 

Euro 

Outros Débitos 

Detidos 

Euro 

Total 

Euro 
Empresas 

EDP, S A 

EDP Comercial 
- 129 723 

1 133 207 

129 723 

1 133 207 

- - 1 262 930 1 262 930 



EDP Mediadora, S A 
Notas as Demonstrações Financeiras 

para os períodos findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

As transacções em rubricas de custos sobre empresas do Grupo a 31 de Dezembro de 2016, são analisadas como segue 

Juros de Mov Juros de Outros 

Financeiros Empréstimos Custos Total 
Intra-Grupo Obtidos 

Euro Euro Euro Euro 
Empresas 

EDP, S A - 337 337 
EDP Comercial - 1 227 014 1 227 014 

- 1 227 351 1 227 351 

As transacções em rubricas de custos sobre empresas do Grupo a 31 de Dezembro de 201S, são analisadas como segue 

Juros de Mov Juros de 

Financeiros Empréstimos Outros 
Intra-Grupo Obtidos Custos Total 

Euro Euro Euro Euro 
Empresas 

EDP Comercial - 503 536 503 536 

503 536 503 536 

As transacções em rubricas de proveitos sobre empresas do Grupo a 31 de Dezembro de 2016, são analisadas como segue 

Juros de Mov Juros de 

Financeiros Empréstimos Outros 
Intra-Grupo Concedidos Proveitos Total 

Euro Euro Euro Euro 
Empresas 

EDP Comercial (i) 1012 - 1012 

1012 - - 1012 

(i) Montante diz respeito aos juros obtidos do sistema financeiro do grupo 

As transacções em rubricas de proveitos sobre empresas do Grupo a 31 de Dezembro de 2015, são analisadas como segue 

Juros de Mov Juros de 

Financeiros Empréstimos Outros 
Intra-Grupo Concedidos Proveitos Total 

Euro Euro Euro Euro 
Empresas 

EDP Comercial 4 464 - - 4 464 

4 464 " 4 464 

Eventos relevantes ou subsequentes 

Apos a data do balanço não ocorreram eventos subsequentes relevantes que requeiram ajustamento ou divulgação nas demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2016 

18 Normas contabilísticas e interpretações recentemente emitidas 

As normas contabilísticas e interpretações recentemente emitidas que entraram em vigor e que a empresa aplicou na elaboração das suas demonstrações financeiras, sem impactos 
significativos podem ser analisadas como segue 

• IAS 27 (Alterada) - Demonstrações Financeiras Individuais, 

• IAS 32 (Alterada) - Instrumentos Financeiros Apresentação - Compensação entre activos e passivos financeiros, 

• IAS 36 (Alterada) - Impartdade de Activos Divulgações - Quantia recuperavel dos activos não-flnanceiros. 



EDP Mediadora, S A 
Notas as Demonstrações Financeiras 

para os períodos findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

Normas, alterações e interpretações emitidas mas ainda não efectivas para a empresa 

• 1FRS 9 - Instrumentos Financeiros 

O International Accounting Standards Board (IASB) emitiu, em Novembro de 2009, a IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, que foi alterada em Julho de 2014, com data efectiva de 
aplicação obrigatória para exercícios com inicio a partir de 1 de Janeiro de 2018, sendo a sua adopção antecipada permitida 

Esta norma msere-se no projecto global do IASB de substituição da IAS 39 e aborda os temas de classificação e mensuraçâo de instrumentos financeiros Os principais aspectos 
considerados são os seguintes 

- os activos financeiros podem ser classificados em duas categorias ao custo amortizado ou ao justo valor Esta decisão sera efectuada no momento inicial de reconhecimento dos 

activos financeiros A sua classificação depende de como uma entidade apresenta no modelo de gestão do negocio esses activos financeiros e as características contratuais dos 

fluxos financeiros associados a cada activo financeiro, 

• apenas podem ser mensurados ao custo amortizado os instrumentos de divida cujos fluxos financeiros contratados representam apenas capital e juros, isto e, que contenham 

apenas características basicas de divida, e para os quais uma entidade no modelo de gestão do negocio apresenta esses activos financeiros com o objectivo de capturar apenas 

esses fluxos financeiros Todos os outros instrumentos de divida são reconhecidos ao justo valor, 

- os instrumentos de capital emitidos por entidades terceiras são reconhecidos ao justo valor com as variações subsequentes reconhecidas em resultados Contudo, uma entidade 

poderá irrevogavelmente eleger instrumentos de capital para os quais as variações de justo valor e as mais ou menos-valias realizadas são reconhecidas em reservas de justo 

valor Os ganhos e perdas aí reconhecidos não podem ser reciclados por resultados Esta decisão e discricionária não implicando que todos os instrumentos de capital assim sejam 

tratados Os dividendos recebidos são reconhecidos em resultados do exercício, 

- a excepção que permite qt-e investimentos em instrumentos de capital cujo justo valor não possa ser determinado com fiabilidade e derivados relacionados, prevista na IAS 39, 

não e permitida na IFRS 9, e 

- as alterações ao justo valor atribuíveis ao risco de credito proprio dos passivos financeiros classificados como passivos financeiros ao justo valor através de resultados devem ser 

reconhecidas na demonstração de rendimento integral do exercício As restantes variações de justo valor associados a estes passivos financeiros serão reconhecidas em 

resultados Os montantes registados no rendimento integral do exercício não poderão ser transferidos para resultados 

A EDP Mediadora empresa esta a avaliar o impacto da adopção desta norma 

• IFRS 15 - Redito de contratos com clientes 

O International Accounting Standards Board {IASB) emitiu, em Maio de 2014, a IFRS 15 - Redito de contratos com clientes, com data efectiva de aplicação obrigatória para 
exercicos com inicio a partir de 1 de Janeiro de 2018, sendo a sua adopção antecipada permitida 

Esta norma define os princípios para reconhecimento, mensuraçâo e apresentação de locações, substituindo a IAS 17 - Locações e as respectivas orientações interpretativas O 

objectivo e garantir que locadores e locatários reportam informações úteis para os utilizadores das demonstrações financeiras, designadamente sobre o efeito que as locações 

têm na posição financeira, no desempenho financeiro e nos fluxos de caixa 

Os principais aspectos considerados são os seguintes 

- inclusão de algumas considerações de modo a distinguir locações de contratos de serviços, tendo por base a existência de controlo sobre um activo no momento em que este 

fica disponível para uso do locatário, e 

- introdução de um modelo único de contabilização para o locatário que exige que este reconheça os activos e passivos para todas as locações com termo superior a 12 meses, 

com excepção de locações de activos de montante reduzido O locatário deve reconhecer o direito de uso do respectivo activo e a obrigação inerente aos pagamentos a efectuar, 

e reconhecer os custos financeiros e as depreciações em separado 

A EDP Mediadora esta a avaliar o impacto da adopção desta norma 

• IAS 1 (Alterada) - Iniciativa de divulgação 

O International Accounting Standards Board (IASB) emitiu, em Dezembro de 2014, alterações a IAS 1 - Apresentação de Demonstrações Financeiras, com data efectiva de 
aplicação obngatona para períodos com inicio a partir de 1 de Janeiro de 2016, sendo a sua adopção antecipada permitida Esta alteração não foi ainda adoptada pela União 

Europeia 

As alterações ao âmbito da IAS 1, foram as seguintes 

- Materialidade e agregação a alteração clarifica que uma entidade não deve ocultar informações úteis através da agregação ou desagregação de informação, e que o nível de 

materialidade aplica-se as demonstrações financeiras, notas e quaisquer requisitos de divulgação exigidos pelas IFRS, i e divulgações exigidas pela IFRS devem ser efectuadas 

apenas se a informação e material, 

- Demonstração da Posição Financeira, Demonstração dos Resultados e Outro Rendimento Integral a alteração esclarece que a lista de rubricas especificadas pela IAS 1 para estas 

demonstrações podem ser desagregadas e agregadas como relevantes Orientação adicional foi acrescentada na apresentação dos subtotais destas demonstrações, 

- Apresentação de itens de Outro Rendimento Integral a alteração esclarece que a parte de outro rendimento integral de uma entidade relativo a associadas e "jomt ventures" 

registadas pelo método de equivalência patrimonial deve ser agregado como uma untca rubrica tendo em consideração se ira ser ou não reconhecido como proveitos ou custos, 

- Notas a alteração esclarece que as entidades têm flexibilidade na concepção da estrutura das Notas e fornece orientação sobre como determinar uma ordem sistemática das 

notas 

A EDP Mediadora esta a avaliar o impacto da adopção destas alterações 



EDP Mediadora, S A 
Notas as Demonstrações Financeiras 

para os períodos findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

• IAS 7 (Alterada) - Iniciativa de divulgação 

O International Accounting Standards Board (IASB) emitiu, em Janeiro de 2016, alterações a IAS 7 - Demonstrações dos Fluxos de Caixa, com data efectiva de aplicação obrigatória 
para períodos com inicio a partir de 1 de Janeiro de 2017, sendo a sua adopção antecipada permitida Esta norma não foi ainda adoptada pela União Europeia 

Estas alterações exigem que uma entidade divulgue informação que permita aos utilizadores das demonstrações financeiras avaliar as alterações nas obrigações que são criadas 

pelas actividades de financiamento da entidade, independentemente de estas alterações terem, ou não, impacto nos fluxos de caixa, tais como 

- Alterações nos fluxos de caixa de financiamento, 

- Alterações que surgem de uma obtenção ou perda de controlo em subsidiarias ou outras concentrações de negocios, 

- O efeito de alterações nas taxas de câmbio, ou 

- Variações de justo valor 

Estas divulgações poderão ser apresentadas através de uma reconciliação entre os montantes reportados em balanço, no inicio e no fim de cada período, para cada item 

classificado como associado a actividades de financiamento na demonstração dos fluxos de caixa 

As normas, alterações e interpretações emitidas mas ainda não efectivas para a empresa, sem impactos significativos podem ser analisadas como segue 

• IFRIC 21 - Impostos, 

• "An nu a I Im prove me nt Project (2010-2012)", 

• "Annuai Improvement Project (2011-2013)", e 

• "Annual Improvement Project (2012-2013)", e 

• "Annual Improvement Project (2014-2016)" 

19 Matérias Ambientais 

A EDP Mediadora não incorreu em custos ambientais nos períodos de 2016 e 2015 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da EDP Mediadora, S.A. (a 
Entidade), que compreendem a demonstração da posição financeira em 
31 de Dezembro de 2016 (que evidencia um total de 4.073.129 de euros e um total de 
capital próprio de 1.380.103 de euros, incluindo um resultado líquido de 
1.038.194 euros), a demonstração dos resultados, a demonstração do rendimento 
integral, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos 
de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações 
financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma 
verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materiais, a posição financeira da 
EDP Mediadora, S.A. em 31 de Dezembro de 2016 e o seu desempenho financeiro e 
fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União Europeia. 

Bases para a opinião 

A nossa auditoria foi efectuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria 
(ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais 
de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na 
secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" 
abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais 
requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas. 

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada 
para proporcionar uma base para a nossa opinião. 

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras 

O órgão de gestão é responsável pela: 

• preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e 
apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da 
Entidade de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal 
como adoptadas na União Europeia; 

• elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis; 

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a 
preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a 
fraude ou erro; 

• adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 

Opinião 

KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., 
a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas 
independentes afiliadas da KPMG International Cooperative ("KPMG 
International"), uma entidade suíça. 

KPMG & Associados - S.R.O.C., S.A. 
Capital Social: 3.916.000 Euros - Pessoa Colectiva N° PT 502 161 078 -
Inscrito na O.R.O.C. N° 189 - Inscrito na C.M.V.M. N° 20161489 
Matriculada na Conservatória do registo Comercial de Lisboa sob o N° PT 
502 161 078 



• avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, 
quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a 
continuidade das actividades. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras 

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as 
demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido 
a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável 
é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria 
executada de acordo com as ISA detectará sempre uma distorção material quando 
exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais 
se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem 
decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações 
financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais 
e mantemos cepticismo profissional durante a auditoria e também: 

• identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações 
financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de 
auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja 
suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco 
de não detectar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de 
não detectar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver 
conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao 
controlo interno; 

• obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o 
objectivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas 
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo 
interno da Entidade; 

• avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das 
estimativas contabilísticas e respectivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; 

• concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da 
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza 
material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar 
dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas 
actividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a 
atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas 
demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, 
modificara nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria 
obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras 
podem levar a que a Entidade descontinue as suas actividades; 

• avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações 
financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras 
representam as transacções e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma 
apresentação apropriada; 

• comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito 
e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria 
incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificada durante a 
auditoria. 
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A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação 
constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

Sobre o relatório de gestão 

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, somos de parecer que o relatório 
de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis 
em vigor, a informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras 
auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não 
identificámos incorrecções materiais. 

Lisboa, 31 de Março de 2017 

KPMG & Associados 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. (n.° 189) 
representada por 
Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho (ROC n.° 1081) 
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 

Exmos. Senhores Accionistas da 
EDP Mediadora, S.A. 

De acordo com o disposto na alínea g) do número 1 do artigo 420° do Código 
das Sociedades Comerciais, cumpre-nos, na qualidade de Fiscal Único da 
EDP Mediadora, S.A., apresentar o Relatório da nossa acção fiscalizadora, bem como 
o parecer sobre o relatório de gestão, contas e proposta apresentado pelo Conselho 
de Administração da EDP Mediadora, S.A., relativamente ao período findo em 
31 de Dezembro de 2016. 

Através de contactos estabelecidos com o Conselho de Administração, bem como de 
esclarecimentos e de informação recolhida junto dos serviços competentes, 
informámo-nos acerca da actividade da Sociedade e da gestão do negócio 
desenvolvida e procedemos à verificação da informação financeira produzida ao longo 
do período findo em 31 de Dezembro de 2016, efectuando as análises julgadas 
convenientes. 

Averiguámos a observância da Lei e dos Estatutos da Sociedade, procedemos à 
verificação da regularidade da escrituração contabilística e da respectiva 
documentação de suporte, verificámos se as políticas contabilísticas adoptadas pela 
Sociedade e as divulgações incluídas no Anexo conduzem a uma correcta 
representação do património e dos resultados e levámos a cabo outros procedimentos 
julgados necessários nas circunstâncias. 

Após o encerramento das contas apreciámos os documentos de prestação de contas, 
nomeadamente, o relatório de gestão, elaborado pelo Conselho de Administração, bem 
como as demonstrações financeiras, apresentadas que compreendem a 
Demonstração da Posição Financeira, a Demonstração dos Resultados por naturezas, 
a demonstração do rendimento integral, a Demonstração das alterações no capital 
próprio e a Demonstração dos fluxos de caixa, e o correspondente anexo. 

Procedemos ainda à emissão da respectiva Certificação Legal das Contas, sem 
ênfases e sem reservas, decorrente do exame realizado. 

Do Conselho de Administração e dos serviços competentes obtivemos sempre a 
documentação e os esclarecimentos solicitados, o que agradecemos, concluindo que: 

a. As demonstrações financeiras permitem uma adequada compreensão da situação 
financeira e dos resultados da Sociedade; 

b. As políticas contabilísticas adoptadas e as divulgações efectuadas são 
adequadas; e 

c. O relatório de gestão apresenta a evolução dos negócios e da situação da 
Sociedade, em conformidade com as disposições legais e estatutárias. 
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Em resultado do trabalho desenvolvido somos de parecer que a Assembleia-Geral 
Anual da Sociedade aprove: 

a) O Relatório de Gestão e as Contas referentes ao ano findo em 
31 de Dezembro de 2016; 

b) A proposta de aplicação de resultados contida no mencionado Relatório de 

Finalmente, não podemos deixar de salientar e agradecer a excelente colaboração 
recebida no desempenho das suas funções do Conselho de Administração da 
Sociedade e dos serviços com os quais tivemos oportunidade de contactar. 

Lisboa, 31 de Março de 2017 

Gestão. 

O FISCAL ÚNICO 

KPMG & Associados 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. (n.° 189) 
representada por 
Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho (ROC n.° 1081) 
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