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Relatório e Parecer do 		
Conselho Fiscal

Report and opinion of the 		
Audit committee

1. Síntese da acção desenvolvida

1. Summary of activities undertaken

Nos termos das disposições legais e estatutárias, designadamente do previsto na alínea d) do artigo 33.º do Estatuto do
ICP - AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES (ICP-ANACOM),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de Dezembro,
cumpre-nos apresentar o relatório da nossa acção fiscalizadora e emitir parecer sobre o Relatório e Contas do ICPANACOM relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de
2009.

Under the terms of the legal and statutory provisions, specifically
as set in point d) of article 33 of the Statutes of ICP - Autoridade
Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM), as approved by
Decree- Law no. 309/2001 of 7 December, it is our duty to
present a report on our inspection of, and to issue our opinion
on, the Report and Accounts of ICP-ANACOM for the financial
period ending 31 December 2009.

O Conselho Fiscal efectuou reuniões e acompanhou os
aspectos mais relevantes da gestão desta Autoridade, e:
• analisou, numa base de amostragem, a informação
financeira disponível, com resultado favorável;
• tomou conhecimento do Relatório de Auditoria Externa
elaborado pela empresa PricewaterhouseCoopers &
Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
Lda., responsável pela execução da auditoria às contas
do ICP-ANACOM no exercício de 2009, entidade que
colaborou com o Revisor Oficial de Contas no exercício
das funções específicas deste.
Analisámos o Relatório e Contas do ICP-ANACOM, apresentado pelo Conselho de Administração, e verificámos a
sua clareza e detalhe quanto à caracterização da actividade
desenvolvida no exercício de 2009.

The Audit Committee has held meetings and monitored the most
relevant aspects of the management of this Authority, and:
• examined, on a sample basis, the available financial
information, with favourable outcome;
• was informed of the External Audit Report, performed by
the company PricewaterhouseCoopers & Associados –
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., responsible
for auditing the accounts of ICP-ANACOM in the 2009
financial year, which entity cooperated with the Chartered
Accountant in the exercise of their specific functions.
We examined the Report and Accounts of ICP-ANACOM,
presented by the Management Board, and we verified their
clarity and detail in respect of their characterization of the
activity carried out during the 2009 financial year.

2. Actividade do ICP-ANACOM

2. Activity of ICP-ANACOM

O ICP-ANACOM é uma pessoa colectiva de direito público,
dotada de autonomia administrativa e financeira e de
património próprio, com funções de assessoria ao Governo
nas áreas de coordenação, tutela e planeamento do sector
das comunicações, bem como a regulação, supervisão e
representação desse sector nos termos do seu Estatuto,
exercendo a sua acção sob a tutela do Ministro das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações.

ICP-ANACOM is a legal person governed by public law, endowed
with administrative and financial autonomy and its own assets.
Its responsibility is to advise the Government in areas of
coordination, oversight and planning of the communications
sector, and to regulate, supervise and represent the sector
under the terms of its Statutes, performing its activity under
the tutelage of the Ministry of Public Works, Transport and
Communications.
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No exercício em análise o ICP-ANACOM teve como
missão “regular, supervisionar e fiscalizar o mercado das
comunicações de forma a assegurar que a todos os cidadãos
é proporcionada diversidade de escolha e universalidade no
acesso a serviços de comunicação (electrónicas e postais)
num mercado onde prevaleçam condições propícias à
inovação, ao investimento e à sua eficiente prestação dos
serviços, garantindo aos consumidores finais qualidade a
preços acessíveis, sem esquecer a sua responsabilidade de
contribuir para o desenvolvimento do mercado interno da
União Europeia”.
Sobre a actividade do ICP-ANACOM remetemos para o
Relatório de Gestão de 2009, onde se apresenta um resumo
dos principais factos ocorridos no exercício em análise.
Destacamos ainda a actividade do Conselho Consultivo,
órgão de consulta, apoio e participação na definição das
linhas gerais de actuação do ICP-ANACOM.

For the financial period being analysed, the mission of
ICP-ANACOM was to ‘’regulate, supervise and monitor the
communications market, in order to ensure that all citizens
benefit from diversity of choice and universality of access to
(electronic and postal) communications services in a market
governed by conditions which are conducive to innovation,
investment and the efficient provision of service, guaranteeing
to final consumers both quality and affordability, besides
its responsibility in contributing to the development of the
European Union’s internal market’’.
Regarding the activity of ICP-ANACOM, we refer to the 2009
Activities Report, which summarises the main occurrences of
the financial year under review.
We also highlight the work of the Advisory Council, supporting
and participating in the definition of the general guidelines
governing ICP-ANACOM’s remit.

3. Recursos humanos

3. Human resources

Na área de recursos humanos a Autoridade prosseguiu
a orientação para a excelência do desempenho e para
o desenvolvimento de competências de todos os seus
trabalhadores.

In the area of human resources, this Authority remained focused
on achieving excellence in performance and on the development
of competencies of its entire staff.

Refira-se que o número médio de trabalhadores, que inclui
contratados sem termo, requisitados e contratados a termo,
excluídos os trabalhadores a prestar serviços noutras
entidades, reportado a 31 de Dezembro de 2009, cifrou-se
em 393, representando um acréscimo de cerca de 1,6 por
cento quando comparado com igual período do ano anterior.
O Plano de formação para o exercício em análise reflecte
as necessidades de aperfeiçoamento de competências
identificadas nas diversas áreas do regulador, e as acções
de formação proporcionadas pelo ICP-ANACOM aos seus
trabalhadores continuam a ser um factor de extrema
importância para um desempenho mais eficiente dos
trabalhadores.

It should be noted that the average number of employees, which
includes employees on permanent contracts, on requisition and
on fixed-term contract, excluding those providing service to
other entities, as of 31 December 2009, was reported at 393,
representing an increase of about 1.6 % when compared to the
same period of the previous year.
The Training Plan for the financial year under review reflects the
needs identified across different area to further develop skills,
while the training provided by ICP-ANACOM to its staff remains
a crucial factor in the enhancement of staff performance.
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4. Investimento

4. Investment

Conforme se verifica no quadro seguinte, o investimento
realizado pelo ICP-ANACOM em 2009 situou-se nos 2 567 636
euros, correspondendo a uma redução de cerca de 32 por cento
face ao exercício anterior.

As can be seen in the following table, the investment made by
ICP-ANACOM in 2009 totalled 2.567.636 euros, falling about
32% in comparison with the previous financial year.

Investimento | Investment
2009

2008

Variação | Variation
Valor | Amount

%

Orçamento | Budget

4 981 500

4 719 200

262 300

5,56

Execução | Execution

2 567 636

3 771 229

(1 203 593)

(31,92)

(2 413 864)

(947 971)

(48,46)

(20,09)

Desvio | Deviation
Por realizar | Outstanding

Ao analisar os valores de realização, comparando-os com
os valores orçamentados, constatámos que os valores de
execução ficaram aquém daqueles, apresentando um desvio
de cerca de 48 por cento em 31 de Dezembro de 2009.

Analysing the values of execution and comparing them with the
budgeted amounts, it is found that the value of the former is
lower than that of the latter, with a deviation of around 48 % on
31 December 2009.

Relativamente às execuções relativas ao exercício de 2009
referimos que as rubricas que mais se destacam são as de
Equipamento Informático (1 689 502 euros), e Equipamento
Básico e Radioeléctrico (588 417 euros).

As far as the execution of investment is concerned, the items
of most consequence are IT equipment (1,689,502 euros) and
Basic and Radio Equipment (588,417 euros).
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5. Balanço e demonstração dos resultados

5. Balance and statement of results

A estrutura-base do Balanço do ICP-ANACOM em 31 de
Dezembro de 2009 apresenta-se da seguinte forma:

The base-structure of the Balance of ICP-ANACOM on 31
December 2009 was as shown in the following table:

Rubricas | Rems
2009

Activo | Budget

2008

Variação | Variation
Valor | Amount

%

112 920 032

118 631 576

(5 711 544)

(4,81)

Capital próprio | Execution

52 941 910

59 915 461

(6 973 551)

(11,64)

Passivo | Deviation

59 978 122

58 716 115

1 262 007

2,15

Apresentam-se de seguida algumas referências acerca do
Balanço do ICP-ANACOM:

Below some points are made with reference to the Balance of
ICP-ANACOM:

• A variação apresentada no Activo da Autoridade justificase essencialmente pela redução verificada ao nível das
disponibilidades (5 253 839 euros), efeito compensado
entre os excedentes de tesouraria, provocados pelo
menor investimento, e o patrocínio não previsto no
Orçamento, no montante de 10 000 000 euros, concedido
à Fundação das Comunicações Móveis (FCM), autorizado
por Despacho do Ministro das Obras Públicas, Transportes
e Comunicações, de 24 de Abril de 2009. Cumprenos ainda referir a redução de cerca de 571 270 euros
registada na rubrica de Imobilizado, em sequência do
desaparecimento de selos do espólio filatélico à guarda
da Fundação Portuguesa das Comunicações.

• The variation in the Assets of the Authority is due
mainly to the decline seen in cash in hand (5,253,839
euros), due to the cash surpluses resulting from lower
investment offset by the sponsorship, not provided for in
the Budget and amounting to 10,000,000 euros, granted
to FCM - Fundação das Comunicações Móveis (Mobile
Communications Foundation), which sponsorship was
approved by Order of the Minister of Public Works, Transport
and Communications of 24 April 2009. We must also refer to
the reduction of approximately 571,270 euros recorded in
the fixed assets category, resulting from the disappearance
of stamps from the philatelic collection in the custody of
Fundação Portuguesa das Comunicações (Portuguese
Communications Foundation).

• Ao nível do Capital Próprio da Autoridade, a variação
face ao exercício anterior resulta dos seguintes efeitos:
variação do resultado líquido do exercício (9 258 622
euros), aplicação de parte do resultado líquido de 2008
para reservas especiais (2 856 218 euros), bem como à
regularização das reservas especiais em sequência do
desaparecimento de selos acima referido (57 270 euros).

• In terms of this Authority’s equity, the variation reported
over the previous year results from the following effects:
variation in net results for the year (9,258,622 euros),
application of part of the 2008 net results for the special
reserves (2,856,218 euros), as well as the adjustment of
special reserves following the disappearance of stamps
mentioned above (571,270 euros).
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• No Passivo do ICP-ANACOM salientamos a rubrica de
provisões para processos judiciais em curso, com o
valor de 49 320 163 euros, a qual foi reforçada neste
exercício em 337 213 euros. Esta contabilização resulta
de um número cada vez maior de acções judiciais
intentadas contra a Autoridade, sobretudo relacionadas
com impugnações de deliberações tomadas no âmbito
da regulação do mercado. Se estas acções forem ganhas
pelos operadores que as intentam, podem ter o direito
a indemnizações a pagar pelo ICP-ANACOM. Dada a
grande dificuldade na determinação do montante das
indemnizações, mas tendo em conta a necessidade de
constituir uma provisão de valor adequado, a Autoridade
baseou-se na opinião dos advogados que conduzem os
processos. Refira-se ainda que o valor da provisão a 31
de Dezembro de 2009 corresponde a 50 por cento dos
valores reclamados nos vários processos, com excepção
dos processos cuja maior previsibilidade de risco
justificou uma cobertura de percentagem diferente.

• Regarding the liabilities of ICP-ANACOM, we point out the
item related to provisions for ongoing legal proceedings,
with the amount of 49,320,163 euros, which was increased
during this period by 337,213 euros. This results from a
growing number of legal proceedings which have been
brought against this Authority, particularly in connection
with appeals against decisions taken concerning the
regulation of the market. If these proceedings were to be
won by the operators concerned, they may be granted the
right to receive compensation from ICP-ANACOM. Given the
great difficulty in determining the amount of compensation,
but taking into account the need to constitute a provision
of an appropriate value, this Authority based the level of
provision on the opinion of the lawyers handling the cases.
It should be further noted that the value of the provision on
31 December 2009 corresponds to approximately 50 % of
the sums sought in the various cases, with the exception
of those processes where a greater level of risk justifies a
different level of coverage.

No que diz respeito a resultados, o seguinte quadro é
elucidativo quanto à variação verificada nas várias rubricas
de resultados entre os anos 2009 e 2008. Assim:

The following table describes the variation registered in the
various items of results between 2009 and 2008. Accordingly:
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Rubricas | Items
2009

2008

Variação | Variation
Valor | Amount

Proveitos e ganhos operacionais
Operating income and earnings

%

74 780 405

71 610 694

3 169 711

4,43

2 501 542

3 446 942

(945 400)

(27,43)

601 151

414 249

186 902

45,12

Total de proveitos | Total income

77 883 098

75 471 885

2 411 213

3,19

Custos e perdas operacionais
Operating costs and losses

63 245 624

51 031 865

12 213 759

23,93

Custos e perdas financeiros
Financial costs and losses

18 365

43 830

(25 465)

(58,10)

Custos e perdas extraordinários
Extraordinary costs and losses

21 513

539 972

(518 459)

(96,02)

Total de custos | Total costs

63 285 502

51 615 667

11 669 835

22,61

Resultados operacionais | Operating results

11 534 781

20 578 829

(9 044 048)

(43,95)

2 483 177

3 403 112

(919 935)

(27,03)

579 638

(125 723)

705 361

561,04

14 597 596

23 856 218

(9 258 622)

(38,81)

Proveitos e ganhos financeiros
Financial income and earnings
Proveitos e ganhos extraordinários
Extraordinary income and earnings

Resultados financeiros | Financial results
Resultados extraordinários | Extraordinary results
Resultado líquido do exercício | Net result

Apresentam-se de seguida algumas referências acerca da
Demonstração dos Resultados do ICP-ANACOM:

Below, we present a number of references concerning the
Financial Statements of ICP-ANACOM:

• Face ao exercício anterior, os proveitos e ganhos
aumentaram cerca de 3 por cento e os custos e perdas
apresentaram um acréscimo de cerca de 23 por cento.
Consequentemente, o resultado líquido do exercício em
2009 atingiu os 14 597 596 euros, enquanto em 2008
ascendeu a 23 856 218 euros, verificando-se uma
variação negativa de 9 258 622 euros (cerca de 39 por
cento).

• Over the previous year, income and earnings increased by
about 3 %, whereas costs and losses reported an increase
of about 23 %. Consequently, the net result for the 2009
financial year was reported as 14,597,596 euros, whereas
in 2008 it was reported as 23,856,218 euros, corresponding
to a decline in results of 9,258,622 euros (39 %).

• No que respeita aos resultados operacionais,
verificamos uma redução de cerca de 9 044 048 euros,
para a qual contribuíram significativamente a atribuição
do patrocínio à FCM, no valor de 10 000 000 euros.

• In terms of operating results, a reduction is reported of
around 9,044,048 euros, due in large part to the granting of
sponsorship to FCM with a value of 10,000,000 euros.
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• Quanto aos resultados financeiros, verificámos uma
redução de cerca de 27 por cento face ao período
homólogo, consequência da quebra acentuada da taxa
média de juro associada aos depósitos a prazo, e de um
menor valor de capital aplicado. As aplicações foram
inferiores principalmente pelos seguintes factores: a
emissão e cobrança da facturação, que no novo modelo
de tarifário tem periodicidade anual, só foi efectuada
no final do ano; e o pagamento relativo à aplicação do
resultado de 2008 foi efectuado mais cedo que no ano
anterior.
• Em resultados extraordinários o ICP-ANACOM apresenta
um acréscimo de cerca de 561 por cento face ao
exercício anterior. Para tal desvio contribuíram as
seguintes situações: a contabilização da regularização
do valor especializado como prémios de produtividade
de 2008, no valor de 242 030 euros, dado que o valor
efectivamente atribuído foi inferior ao previsto; e a
perda a favor do ICP-ANACOM de uma caução provisória
prestada pela RNT – Rede Nacional de Telecomunicações,
S. A., por incumprimento do regulamento do concurso
público para a atribuição de um direito de utilização de
frequências, de âmbito nacional, para oferta do serviço
móvel terrestre acessível ao público (Regulamento
n.º 474/2008, de 22 de Agosto), no valor de 250 000
euros.
A justificação para as restantes variações encontra-se
expressa e devidamente fundamentada no Relatório de
Gestão de 2009, bem como no Relatório e Contas deste
mesmo ano.

• Regarding the financial results, a reduction is reported of
about 27 % over the previous period, resulting from the
sharp decline in the average interest rate associated with
term deposits, and a smaller amount of invested capital.
Application was lower, due mainly to the following factors:
the issue and collection of invoices, performed on an annual
basis according to the new tariff model, was effected only at
the end of the year; and payment regarding the application
of the results of 2008 was made earlier than in the previous
year.
• Regarding the extraordinary results, ICP-ANACOM has
reported an increase of around 561 % over the previous
period. This change resulted from the following situations:
The accounting of the adjustment of the specified value set
aside for 2008 productivity bonuses, to the sum of 242,030
euros, whereas the value actually awarded was lower than
that forecast; and the forfeiture in favour of ICP-ANACOM
of a provisional bond provided by RNT - Rede Nacional
de Telecomunicações, S. A., which forfeiture resulted
from breach of the regulation of the public tender for the
allocation of the right of use of frequencies, on a national
basis, to provide the publicly available land mobile service
(Regulation no. 474/2008 of 22 August), amounting to
250,000 euros.
The remaining variation is reported and duly reasoned in the
2009 Management Report, as well as the Report and Accounts
for the same year.

6. Relatório e Contas

6. Annual Report and Accounts

6.1 O Conselho Fiscal tem conduzido a sua actuação
em ordem à verificação dos aspectos financeiros,
contabilísticos, administrativos e de gestão e
subsequente emissão de parecer sobre o Relatório e
Contas, regendo-se nesta matéria pelo disposto no
Estatuto do ICP-ANACOM e, subsidiariamente, no que às
entidades públicas empresariais é aplicável;

6.1 The Audit Committee has conducted its activity in order
to verity the financial, accounting, administrative and
management aspects and subsequently issue an opinion on
the Annual Report and Accounts. It is governed in this matter
by the provisions of ICP-ANACOM’s Statutes, supplemented
by those applying to public undertakings;
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6.2 O Relatório e Contas de 2009, apresentado pelo
Conselho de Administração, define com clareza o
enquadramento macro-económico e sectorial em que se
desenvolve a acção do ICP-ANACOM, bem como as suas
actividades, a evolução dos meios humanos e materiais
e a situação económica e financeira relativa ao exercício
findo em 31 de Dezembro de 2009;

6.2 The 2009 Annual Report and Accounts submitted by the
Management Board clearly defines the macro-economic and
sectorial framework in which the activity of ICP-ANACOM
takes place, as well as its activities, the evolution of human
and material resources, and the economic and financial
situations regarding the financial period ended on 31
December 2009;

6.3 As demonstrações financeiras e o sistema contabilístico
que as suporta mostram-se globalmente aderentes ao
Plano Oficial de Contabilidade e expressam de forma
adequada e substantiva a situação patrimonial do
ICP-ANACOM a 31 de Dezembro de 2009, bem como
os resultados das suas operações no exercício findo
naquela data;

6.3 The financial statements and accounting systems
supporting said statements appear to globally fulfil the
Official Accounting Plan, and adequately and substantively
express ICP-ANACOM’s assets as on 31 December 2009,
as well as the results of its operations during the financial
period ending on that date;

6.4 Conforme menção nas notas 3 e 31 do Anexo ao
Balanço e à Demonstração dos Resultados (ABDR), o
ICP-ANACOM constituiu em 1 de Outubro de 1996 um
fundo de pensões autónomo, para cobrir e financiar
as responsabilidades pelo pagamento das pensões do
pessoal proveniente dos ex-CTT - Correios e Telecomunicações, E. P.

6.4 As mentioned in notes 3 and 31 of the Annex to the
Balance Sheet and to the Statements of Results (ABSR), on
1 October 1996 ICP-ANACOM constituted an autonomous
pension fund to cover and fund liabilities for the payment of
pensions to the staff co-opted from former CTT - Correios e
Telecomunicações, E. P..

De acordo com o estudo actuarial realizado pela
sociedade gestora do fundo de pensões - BPI-Pensões,
em 31 de Dezembro de 2009 o valor actual das
responsabilidades totais dos trabalhadores activos
e reformados, transferidos dos ex-CTT e integrados
no ICP-ANACOM foi estimado em 24 217 110 euros,
apresentando-se integralmente financiado;
6.5 No seguimento do procedimento adoptado em anos
anteriores, o ICP-ANACOM optou pelo reconhecimento
da totalidade das responsabilidades com cuidados
de saúde com reformados e activos, resultando um
acréscimo das mesmas em cerca de 44 000 euros.
Tomámos conhecimento do estudo actuarial realizado
pela empresa Watson Wyatt (Portugal), Unipessoal
Limitada;

In accordance with an actuarial study carried out by the
pension fund management company - BPI-Pensões, on
31 December 2009 the current value of total liabilities for
active and retired staff transferred from former CTT and
recruited into ICP-ANACOM was estimated at 24,217,110
euros, which sum is fully financed;

6.5 In line with the procedure adopted in previous years,
ICP-ANACOM chose to recognise the totality of healthcare
liabilities of retired and active personnel, resulting in an
increase of around 44,000 euros. We were informed of the
actuarial study conducted by the company Watson Wyatt
(Portugal), Unipessoal Limitada;

168

PARECERES | OPINIONS

6.6 Salientamos que o ICP-ANACOM registou neste exercício um valor de 1 045 649 euros relativo a participações,
comparticipações, encargos e outras despesas, nos
termos do protocolo celebrado entre os fundadores
da Fundação Portuguesa das Comunicações, e cerca
de 4 425 648 euros relativos à contribuição para o
orçamento da Autoridade da Concorrência (conforme
nota 52 do ABDR);

6.6 We note that in this financial year ICP-ANACOM reported
an amount of 1,045,649 euros concerning participations,
shares, costs and other expenses, under the terms of the
protocol signed by the founders of Fundação Portuguesa
das Comunicações (Portuguese Communications Foundation)
and about 4,425,648 euros regarding the contribution to
the budget of Autoridade da Concorrência (Competition
Authority) (in accordance with Note 52 of the ABSR);

6.7 Em 22 de Abril de 2009 foi publicada a Portaria
n.º 423/2009, dos Ministros do Estado e das Finanças
e da Tutela, que determinou a entrega de parte dos
resultados líquidos de 2008 do ICP-ANACOM, no
montante total de 21 000 000 euros, à Fundação
para as Comunicações Móveis (20 000 000 euros), e à
Entidade Reguladora da Comunicação Social (1 000 000
euros).

6.7 On 22 April 2009, Administrative Rule no. 423/2009 of
the Ministers of State and Finance and of the Controlling
Minister was published, which determined the transfer
of a part of the net results of 2008 of ICP-ANACOM,
to a total amount of 21,000,000 euros, to Fundação
para as Comunicações Móveis (Foundation for Mobile
Communications) (20,000,0000 euros), and to Entidade
Reguladora da Comunicação Social (Media Regulatory
Authority) (1,000,000 euros).

7. Parecer

7. Opinion

Face ao exposto, somos de parecer que merecem aprovação:

In light of the above, it is our opinion that approval should be given to:

a) o Relatório e Contas apresentado pelo Conselho de
Administração do ICP-ANACOM, referente ao exercício
findo em 31 de Dezembro de 2009; e

a) the Annual Report and Accounts submitted by ICPANACOM’s Management Board, in respect of the financial
year ended on 31 December 2009; and

b) a proposta de aplicação do resultado líquido de 2009, no
valor de 14 597 596 euros, através da transferência de
2 189 639 euros para “Reservas de Investimento”, com
a finalidade de ser utilizado na constituição do capital
estatutário, nos termos da Portaria n.º 1534-A/2002,
de 23 de Dezembro, e 12 407 957 euros para “Entrega
ao Estado”, correspondente a 85 por cento do resultado
líquido do exercício.

b) the proposed application of the 2009 net result, to the
amount of 14,597,596 euros, by means of the transfer
of 2,189,639 euros to ‘’Free reserves’’, for the purpose
of constituting statutory capital, under the terms of
Administrative Rule no. 1534-A/2002 of 23 December,
and of 12,407,957 euros as ‘’Delivery to the State’’,
corresponding to 85 % of the financial year’s net results.
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Por último, o Conselho Fiscal regista com apreço e agradece
toda a colaboração que lhe foi prestada pelo Conselho de
Administração e por todos os Serviços contactados.

Finally, the Audit Committee acknowledges and is grateful for
all collaboration provided by the Management Board and all the
contacted Services.

Lisboa, 19 de Abril de 2010

Lisbon, 19 April 2010

O CONSELHO FISCAL,

THE AUDIT COMMITTEE,

Dr. Henrique Armando Antunes Ferreira, Presidente

Dr. Henrique Armando Antunes Ferreira, Chairman

OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA
Representada por
Dr. José Vieira dos Reis, ROC nº 359, Vogal

OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA
Represented by
Dr. José Vieira dos Reis, ROC no. 359, Member

Dr. Duarte Nuno de Carvalho Gomes de Castro, Vogal

Dr. Duarte Nuno de Carvalho Gomes de Castro, Member
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Relatório de Auditoria
Introdução
1. Examinámos as demonstrações financeiras do ICP – Autoridade
Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM), as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2009 (que
evidencia um total de 112 920 032 euros e um total
de capital próprio de 52 941 910 euros, incluindo um
resultado líquido de 14 597 596 euros), as Demonstrações
dos resultados, por natureza e por funções, a Demonstração
dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data e os
respectivos Anexos.

Responsabilidade
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração,
a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição
financeira do ICP – Autoridade Nacional de Comunicações
(ICP-ANACOM), o resultado das suas operações e os
fluxos de caixa, bem como a adopção de politicas e
critérios contabilísticos adequados e a manutenção de
um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma
opinião profissional e independente, baseada no nosso
exame daquelas demonstrações financeiras.

Audit report
Introduction
1. We have examined the financial statements of ICP - Autoridade
Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM), which comprise
the Balance Sheet as at 31 December 2009, (which
demonstrates a total of 112,920,032 euros and total equity
capital amounting to 52,941,910 euros, including net
results of 14,597,596 euros), the Demonstration of results
by category and function, and the cash flow Statement for
the financial year then ended, as well as the corresponding
Annexes.

Responsibilities
2. It is the responsibility of the Management Board to
prepare financial statements that give a true and fair view
of the financial position of ICP - Autoridade Nacional de
Comunicações (ICP-ANACOM), the results of its operations
and cash flows, as well as to adopt appropriate policies and
accounting criteria and to maintain an adequate internal
control system.
3. It is our responsibility to provide a professional and
independent opinion, on the basis of our audit, of these
financial statements.
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4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com
as Normas Técnicas a as Directrizes da Revisão/Auditoria
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais
exigem que o mesmo seja planeado e executado com o
objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre
se as demonstrações financeiras não contém distorções
materialmente relevantes. Para tanto, o referido exame
inclui: (i) a verificação, numa base de amostragem, do
suporte das quantias e divulgações constantes das
demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas,
baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho
de Administração, utilizadas na sua preparação; (ii)
a apreciação sobre se são adequadas as politicas
contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em
conta as circunstâncias; (iii) a verificação da aplicabilidade
do princípio da continuidade; e (iv) a apreciação sobre
se é adequada, em termos globais, a apresentação das
demonstrações financeiras.

4. Our examination was performed in compliance with the
Technical Standards and Statutory Audit Guidelines issued
by the Register of Auditors, which require that such audit
be planned and performed to obtain reasonable assurance
about whether the financial statements are free of material
misstatement. This examination included: (i) verification,
on a test basis, of evidence supporting the amounts and
disclosures comprised in the financial statements, as well
as the evaluation of estimates, based on methods and
criteria defined by the Management Board, used for the
preparation thereof; (ii) the assessment of the suitability of
the adopted accounting policies and the disclosure thereof,
having regard to circumstances; (iii) the assessment of
whether the principle of continuity should apply; and (iv)
the evaluation of whether the overall presentation of the
financial statements is appropriate.

5. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma
base aceitável para a expressão da nossa opinião.

5. We are of the position that our audit provides a reasonable
basis for our opinion.

Opinião
6. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras
apresentam de forma verdadeira a apropriada, todos
os aspectos materialmente relevantes, a posição
financeira do ICP - Autoridade Nacional de Comunicações
(ICP-ANACOM) em 31 de Dezembro de 2009, o resultado
das suas operações e os fluxos de caixa no exercício
findo naquela data, em conformidade com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Opinion
6. In our view, the financial statements, as referred to in
paragraph above, give a true and fair view, as regards all
materially relevant issues, of the financial position of ICP Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM) as at
31 December 2009, the result of its operations and cash
flows for the financial year then ended, in conformity with
generally accepted accounting principles in Portugal.

172

PARECERES | OPINIONS

Ênfase
7. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior,
chamamos a atenção para o facto de que em 31 de
Dezembro de 2009, as demonstrações financeiras
incluem uma provisão para outros riscos e encargos,
no valor de 49 milhões de euros, para fazer face a
eventuais perdas com processos judiciais em curso, que
foi registada com base na avaliação do ICP-ANACOM
sobre os riscos associados àqueles processos. Tendo em
consideração a natureza e os montantes envolvidos, a
conclusão daqueles processos apresenta incertezas,
decorrentes da sua complexidade e das diferentes
interpretações que possam vir a ser efectuadas.

Emphasis
7. Notwithstanding the opinion expressed in the previous
paragraph, we call attention to the fact that as at 31
December 2009, the financial statements include a provision
for other risks and charges in respect of judicial proceedings
in progress, brought by third parties against ICP–ANACOM of,
approximately, 49 million euros, which was registered with
basis in the assessment that ICP–ANACOM made of the
risks associated with those proceedings. In consideration
of their nature and the sums involved, the conclusion of
such proceedings involves uncertainties, arising from their
complexity and the different interpretations that might be
made.

Lisboa, 12 de Abril de 2010

Lisbon, 12 April 2010

PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda.
representada por:

PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda.
represented by:

Ricardo Filipe de Frias Pinheiro, R.O.C.

Ricardo Filipe de Frias Pinheiro, R.O.C.

		

