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A informação financeira consolidada da Cofina do quarto trimestre, preparada de acordo com os 

princípios de reconhecimento e mensuração das Normas Internacionais de Relato Financeiro 

(IFRS), pode ser apresentada como segue: 

 

(milhares de euros) 4T 13 4T 12 Var (%)
4T13/4T12

Receitas Operacionais 29.066 27.725 4,8%
Circulação 13.517 13.845 -2,4%
Publicidade 9.722 10.441 -6,9%
Produtos de marketing alternativo e outros 5.827 3.439 -

Custos operacionais (a) 22.584 22.526 0,3%
EBITDA Consolidado (b) 6.482 5.199 24,7%

Margem EBITDA 22,3% 18,8% + 3,5p.p.
Amortizações (-) 1.176 776 51,5%
EBIT 5.306 4.423 20,0%

Margem EBIT 18,3% 16,0% + 2,3 pp
Resultados Financeiros (1.194) (402) -
Res. Antes Imp. e Minoritários 4.112 4.021 2,3%
Imposto IRC 875 2.021 -56,7%
Interesses sem controlo 110 235 -53,2%
Resultado Líquido Consolidado (c) 3.127 1.765 77,2%
(a) Custos operacionais excluindo amortizações

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

(c) Resultado líquido atribuível aos accionistas da Empresa mãe  

 

EBITDA cresce 25% e lucro atinge 3 milhões de Euros (+77%) 
 

O quarto trimestre de 2013 foi caracterizado por um crescimento das receitas, motivado, 

essencialmente, pelo desempenho do marketing alternativo e outros. Durante este período 

acentuou-se a tendência de redução da taxa de decrescimento do investimento publicitário, que 

se começou a verificar a partir do terceiro trimestre do ano, o que levou as receitas de publicidade 

a registarem uma queda de 6,9%. As receitas de circulação, por seu turno, caíram cerca de 2%. 

 

O EBITDA registado no período em causa foi de cerca de 6,5 milhões de Euros, o que 

corresponde a um crescimento de cerca de 25% year on year. A margem EBITDA alcançou os 

22,3%, tendo-se reforçado em cerca de 3,5 pontos percentuais. O crescimento registado ao nível 

do EBITDA reflecte de forma inequívoca a forte alavancagem operacional motivado pelas medidas 

de reforço da eficiência operativa que a Cofina tem vindo a implementar há vários trimestres. 

 

Assim, apesar do aumento das amortizações (resultantes da entrada em funcionamento da CM 

TV) e dos resultados financeiros, o resultado líquido consolidado registado no final do quarto 

trimestre de 2013 registou um crescimento superior a 77%, atingindo os 3,1 milhões de Euros. 
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Em 31 de Dezembro de 2013, a dívida líquida nominal da Cofina era de 73,3 milhões de Euros. 

 

De seguida, são apresentados alguns indicadores dos principais segmentos de negócio. 

 

Segmento de Jornais 
 

4T 2013 4T 2012 Var (%)

(milhares de euros) 4T13/4T12

Receitas Operacionais Consolidadas 21.550 21.171 1,8%
Circulação 10.630 10.733 -1,0%
Publicidade 7.701 7.960 -3,3%
Produtos de marketing alternativo e outros 3.219 2.478 29,9%

Custos operacionais (a) 15.816 16.891 -6,4%
EBITDA Consolidado (b) 5.734 4.280 34,0%

Margem EBITDA 26,6% 20,2% +6,4 p.p.

(a) Custos operacionais excluindo amortizações

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

 

O segmento de jornais da Cofina registou, no quarto semestre de 2013, receitas totais de cerca de 

21,6 milhões de Euros, um crescimento de cerca de 2% face ao mesmo período do ano anterior. 

As receitas provenientes de publicidade registaram uma quebra de cerca de 3%, para 7,7 milhões 

Euros; enquanto as receitas de circulação caíram cerca de 1%, tendo atingido cerca de 10,6 

milhões de Euros. As receitas associadas ao marketing alternativo registaram um crescimento de 

cerca de 30%, atingindo cerca de 3,2 milhões de Euros. 

 

Assim, o EBITDA do segmento de jornais alcançado no trimestre em causa ascendeu a 5,7 

milhões de Euros, um crescimento de 34% face ao período homólogo do ano anterior. A margem 

EBITDA atingiu os 26,6%. 

 

Registe-se que, durante o período em causa, o segmento de jornais inclui os resultados do canal 

“Correio da Manhã TV”, que foi lançado no dia 17 de Março de 2013. No seu primeiro ano de 

funcionamento, o canal registou um desempenho muito positivo, registando sistematicamente nos 

últimos meses um share de audiência na plataforma Meo de cerca de 3%. O impacto negativo do 

Correio da Manhã TV no ano de 2013 foi superior a 1 milhão de Euros. 

 

Segmento de Revistas 

 

As receitas totais deste segmento atingiram cerca de 5,5 milhões de Euros, reflectindo um 

decréscimo de cerca de 16% face ao período homólogo de 2012. 
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4T 2013 4T 2012 Var (%)
(milhares de euros) 4T13/4T12

Receitas Operacionais Consolidadas 5.504 6.554 -16,0%
Circulação 2.887 3.112 -7,2%
Publicidade 2.021 2.481 -18,5%
Produtos de marketing alternativo e outros 596 961 -38,0%

Custos operacionais (a) 4.755 5.635 -15,6%
EBITDA Consolidado (b) 749 919 -18,5%

Margem EBITDA 13,6% 14,0% - 0,4 p.p.
(a) Custos operacionais excluindo amortizações

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

 

As receitas de circulação registaram uma queda de 7%, atingindo cerca de 2,9 milhões de Euros, 

enquanto a publicidade diminuiu cerca de 19%. As receitas associadas a produtos de marketing 

alternativo caíram 38%. 

 

Os custos operacionais caíram cerca de 16%. Assim, o EBITDA do segmento de revistas 

registado no quarto trimestre de 2013 foi de 749 mil Euros. 
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Resultados acumulados 2013 

 

(milhares de euros) 2013 2012 Var (%)
2013/2012

Receitas Operacionais 107.659 113.327 -5,0%
Circulação 56.559 60.076 -5,9%
Publicidade 34.833 39.556 -11,9%
Produtos de marketing alternativo e outros 16.267 13.695 18,8%

Custos operacionais (a) 91.431 96.789 -5,5%
EBITDA Consolidado (b) 16.228 16.538 -1,9%

Margem EBITDA 15,1% 14,6% + 0,5p.p.
Amortizações (-) 3.873 3.172 22,1%
EBIT 12.355 13.366 -7,6%

Margem EBIT 11,5% 11,8% - 0,3 pp
Resultados Financeiros (3.263) (3.464) -
Res. Antes Imp. e Minoritários 9.092 9.902 -8,2%
Imposto IRC 4.290 5.655 -24,1%
Interesses sem controlo 121 260 -53,5%
Resultado Líquido Consolidado (c) 4.681 3.987 17,4%

(a) Custos operacionais excluindo amortizações

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

(c) Resultado líquido atribuível aos accionistas da Empresa mãe  

 

Em termos acumulados, durante o exercício de 2013 registaram-se receitas totais de 107,7 

milhões de Euros, um decréscimo de 5% face ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA 

atingiu os 16,2 milhões de Euros (-2%), enquanto o lucro atingiu cerca de 4,7 milhões de Euros, 

registando um crescimento de 17%. 

 

 

 

 

 

Porto, 6 de Março de 2014 


