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A informação financeira consolidada da Cofina relativa ao exercício de 2012, preparada de acordo 

com os princípios de reconhecimento e mensuração das Normas Internacionais de Relato 

Financeiro (IFRS), pode ser apresentada como segue: 

 

 

 

O ano de 2012 ficou caracterizado por uma contracção da actividade económica doméstica, com 

enfoque especial no consumo privado, o que levou a uma redução muito significativa do 

investimento publicitário. Neste contexto, a Cofina desenhou e implementou uma política de 

redução de custos, por forma a adaptar o Grupo à actual realidade do mercado. 

 

Assim, as receitas operacionais totais do exercício em causa atingiram cerca de 113,3 milhões de 

Euros, correspondendo a um decréscimo de cerca de 11% face ao ano passado. Este decréscimo 

foi motivado pela descida das receitas de publicidade (-21%) e das receitas de circulação (-7%), 

tendo as receitas de marketing alternativo registado um crescimento de 12%. 

 

(milhares de euros) 2012 2011 Var (%)
2012/2011

Receitas Operacionais 113.327 126.677 -10,5%
Circulação 60.076 64.682 -7,1%
Publicidade 39.556 49.774 -20,5%
Produtos de marketing alternativo e outros 13.695 12.221 12,1%
Receitas por segmentos 113.327 126.677 -10,5%

Jornais 87.908 96.681 -9,1%
Revistas 25.419 29.996 -15,3%

Custos operacionais (a) 96.789 106.926 -9,5%
EBITDA Consolidado (b) 16.538 19.751 -16,3%

Margem EBITDA 14,6% 15,6% - 1,0 p.p.
Jornais 16.429 19.724 -16,7%
Margem EBITDA Jornais 18,7% 20,4% - 1,7 p.p.
Revistas 109 27 303,7%
Margem EBITDA Revistas 0,4% 0,1% - 0,3 p.p.

Amortizações Correntes (-) 3.172 3.363 -5,7%
EBIT 13.366 16.388 -18,4%

Margem EBIT 11,8% 12,9% - 1,1 pp
Resultados Financeiros (3.464) (3.021) -
Res. Antes Imp. e Minoritários 9.902 13.367 -25,9%
Imposto IRC 5.655 8.417 -32,8%
Interesses Minoritários 260 138 ss
Resultado Líquido Consolidado (c) 3.987 4.812 -17,1%

(a) Custos operacionais excluindo amortizações

(b) EBITDA = resultados antes de impostos, resultados financeiros e amortizações e depreciações

(c) Resultado líquido atribuível aos accionistas da Empresa mãe
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O EBITDA atingiu cerca de 16,5 milhões de Euros, o que corresponde a uma queda de 16% year 

on year. A margem EBITDA alcançou cerca de 14,6%. Em valores absolutos, constata-se que as 

receitas decresceram cerca de 13,4 milhões de Euros durante o ano de 2012 face ao ano anterior, 

enquanto o EBITDA registou uma contracção de cerca de 3,2 milhões de Euros.  

 

As medidas de controlo e racionalização de custos que têm vindo a ser adoptadas pela Cofina 

permitiram continuar a acomodar, ao nível do EBITDA, uma parte muito significativa das quedas 

registadas nas rubricas de receitas. 

 

O resultado líquido consolidado registado em 2012 foi de cerca de 4,0 milhões de Euros, o que 

representa um decréscimo de cerca de 17% face ao ano de 2011.  

 

Em 31 de Dezembro de 2012, a dívida líquida nominal da Cofina era de 73,1 milhões de Euros, o 

que representa uma redução de cerca de 6,7 milhões de Euros relativamente à dívida líquida 

registada no final de 2011 (79,8 milhões de Euros). 

 

Segmento de Jornais 
 

Relativamente ao segmento de jornais, o ano de 2012 caracterizou-se por uma contracção das 

receitas de cerca de 9%. Detalhando, verifica-se que as receitas de circulação caíram cerca de 

6%, as receitas provenientes de publicidade registaram um decréscimo de 19% e as receitas 

associadas a marketing alternativo cresceram 14%. O EBITDA atingiu os 16,4 milhões de Euros   

(-16,7%). 

 

 

 

Um facto que merece um destaque particular foi o arranque do projecto do Correio da Manhã TV, 

canal de cabo, exclusivo da plataforma MEO, cujo início de actividade está previsto para o final do 

primeiro trimestre de 2013. 

 

2012 2011 Var (%)

(milhares de euros) 2012/2011

Receitas Operacionais Consolidadas 87.908 96.681 -9,1%
Circulação 46.018 48.890 -5,9%
Publicidade 30.932 38.177 -19,0%
Produtos de marketing alternativo e outros 10.958 9.614 14,0%

Custos operacionais (a) 71.479 76.957 -7,1%
EBITDA Consolidado (b) 16.429 19.724 -16,7%

Margem EBITDA 18,7% 20,4% -1,7 p.p.

(a) Custos operacionais excluindo amortizações

(b) EBITDA = resultados antes de impostos, resultados f inanceiros e amortizações e depreciações
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Segmento de Revistas 
 

Em termos de revistas, durante o ano de 2012 as receitas totais caíram cerca de 15%, tendo a 

publicidade recuado mais de 25% e as receitas de circulação cerca de 11%. Os produtos de 

marketing alternativo e outros, por seu turno, tiveram um desempenho positivo, tendo crescido 

cerca de 5%. 

 

O EBITDA deste segmento atingiu cerca de 109 mil Euros. 

 

 

2012 2011 Var (%)
(milhares de euros) 2012/2011

Receitas Operacionais Consolidadas 25.419 29.996 -15,3%
Circulação 14.058 15.792 -11,0%
Publicidade 8.624 11.597 -25,6%
Produtos de marketing alternativo e outros 2.737 2.607 5,0%

Custos operacionais (a) 25.310 29.969 -15,5%
EBITDA Consolidado (b) 109 27 303,7%

Margem EBITDA 0,4% 0,1% + 0,3 p.p.
(a) Custos operacionais excluindo amortizações

(b) EBITDA = resultados antes de impostos, resultados f inanceiros e amortizações e depreciações
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4º trimestre de 2012: Lucro de 1,8 M€ e reforço da margem EBITDA para 18,8% 

 
 

 
 
Em termos trimestrais, verifica-se que, no último trimestre de 2012, as receitas atingiram cerca de 

27,7 milhões de Euros (-14%), o EBITDA cifrou-se em cerca de 5,2 milhões de Euros, tendo 

registado uma queda de 3,3%.O impacto das medidas de controlo de custos adoptadas 

traduziram-se numa melhoria da margem EBITDA para 18,8% (+2,2 pontos percentuais). 

 

O lucro líquido obtido neste trimestre ascendeu a cerca de 1,8 milhões de Euros enquanto no 

período homólogo do ano anterior a Cofina tinha registado um prejuízo de cerca de 0,6 milhões de 

Euros. 

 

(milhares de euros) 4T 2012 4T 2011 Var (%)
4T12/4T11

Receitas Operacionais 27.725 32.319 -14,2%
Circulação 13.845 15.047 -8,0%
Publicidade 10.441 13.692 -23,7%
Produtos de marketing alternativo e outros 3.439 3.580 -3,9%
Receitas por segmentos 27.725 32.319 -14,2%

Jornais 21.171 25.029 -15,4%
Revistas 6.554 7.290 -10,1%

Custos operacionais (a) 22.526 26.941 -16,4%
EBITDA Consolidado (b) 5.199 5.378 -3,3%

Margem EBITDA 18,8% 16,6% + 2,2 p.p.
Jornais 4.280 4.624 -7,4%
Margem EBITDA Jornais 20,2% 18,5% + 1,7 p.p.
Revistas 919 754 -
Margem EBITDA Revistas 14,0% 10,3% + 3,7 p.p.

Amortizações Correntes (-) 776 557 39,3%
EBIT 4.423 4.821 -8,3%

Margem EBIT 16,0% 14,9% + 1,0 pp
Resultados Financeiros (402) (832) -
Res. Antes Imp. e Minoritários 4.021 3.989 0,8%

Imposto IRC 2.021 4.419 -54,3%
Interesses Minoritários 235 142 65,5%
Resultado Líquido Consolidado (c) 1.765 -572 ss
(a) Custos operacionais excluindo amortizações

(b) EBITDA = resultados antes de impostos, resultados financeiros e amortizações e depreciações

(c) Resultado líquido atribuível aos accionistas da Empresa mãe
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Segmento de Jornais: Margem EBITDA de 20,2% no 4º trimestre de 2012 
 

 

 

O segmento de jornais da Cofina registou, no quarto trimestre de 2012, receitas totais de cerca de 

21,2 milhões de Euros, representando um decréscimo de cerca de 15% face ao mesmo período 

do ano anterior. As receitas provenientes de publicidade registaram uma quebra de cerca de 23%, 

para 8,0 milhões Euros; enquanto as receitas de circulação caíram cerca de 8%, tendo atingido 

cerca de 10,7 milhões de Euros. As receitas associadas ao marketing alternativo recuaram cerca 

de 19%, atingindo cerca de 2,5 milhões de Euros.  

 

Os custos recuaram cerca de 17% face ao período homólogo do ano anterior, o que se 

materializou numa redução de 3,5 milhões de Euros. 

 

Desta forma, o EBITDA alcançado no trimestre em causa ascendeu a cerca de 4,3 milhões de 

Euros, um decréscimo de cerca de 7% face ao período homólogo do ano anterior. A margem 

EBITDA atingiu os 20,2%, tendo registado um crescimento de 1,7 pontos percentuais. 

 

 

4T 2012 4T 2011 Var (%)

(milhares de euros) 4T12/4T11

Receitas Operacionais Consolidadas 21.172 25.029 -15,4%
Circulação 10.734 11.618 -7,6%
Publicidade 7.960 10.354 -23,1%
Produtos de marketing alternativo e outros 2.478 3.057 -18,9%

Custos operacionais (a) 16.892 20.405 -17,2%
EBITDA Consolidado (b) 4.280 4.624 -7,4%

Margem EBITDA 20,2% 18,5% +1,7 p.p.

(a) Custos operacionais excluindo amortizações

(b) EBITDA = resultados antes de impostos, resultados financeiros e amortizações e depreciações
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Segmento de Revistas 

 

O segmento de revistas, cujo quarto trimestre é tradicionalmente mais forte, registou um padrão 

muito semelhante ao segmento de jornais, com a forte queda registada nas receitas a ser, em 

parte, compensada pelas medidas de controlo de custos adoptadas. 

 

 

 

Assim, as receitas totais registaram um decréscimo de 10%. As receitas de circulação atingiram 

cerca de 3,1 milhões de Euros (-9%), enquanto as receitas de publicidade registaram uma queda 

de cerca de 26%. As receitas associadas a marketing alternativo cresceram significativamente 

(+84%), tendo atingido cerca de 1 milhão de Euros. 

 

O EBITDA do segmento de revistas, registado neste trimestre de 2012, foi de 0,9 milhões de 

Euros, um crescimento de cerca de 22% face ao período homólogo do ano anterior, tendo a 

margem EBITDA crescido para os 14,0%. 

 

 

 

 

Porto, 7 de Março de 2013 

4T 2012 4T 2011 Var (%)
(milhares de euros) 4T12/4T11

Receitas Operacionais Consolidadas 6.553 7.290 -10,1%
Circulação 3.111 3.429 -9,3%
Publicidade 2.481 3.338 -25,7%
Produtos de marketing alternativo e outros 961 523 83,7%

Custos operacionais (a) 5.634 6.536 -13,8%
EBITDA Consolidado (b) 919 754 21,9%

Margem EBITDA 14,0% 10,3% + 3,7 p.p.
(a) Custos operacionais excluindo amortizações

(b) EBITDA = resultados antes de impostos, resultados f inanceiros e amortizações e depreciações


