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A informação financeira consolidada da Cofina, 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) 1S 2013 1S 2012 Var (%)
1S13/1S12

Receitas Operacionais 51.032 56.054 -9,0%
Circulação 27.702 29.700 -6,7%
Publicidade 16.654 20.001 -16,7%
Produtos de marketing alternativo e outros 6.676 6.353 5,1%
Receitas por segmentos 51.032 56.054 -9,0%

Jornais 40.608 43.673 -7,0%
Revistas 10.424 12.381 -15,8%

Custos operacionais (a) 45.285 49.093 -7,8%
EBITDA Consolidado (b) 5.747 6.961 -17,4%

Margem EBITDA 11,3% 12,4% - 1,2 p.p.
Jornais 6.695 7.780 -13,9%
Margem EBITDA Jornais 16,5% 17,8% - 1,3 p.p.
Revistas -948 -819 -
Margem EBITDA Revistas -9,1% -6,6% -

Amortizações Correntes (-) 1.800 1.598 12,6%
EBIT 3.947 5.363 -26,4%

Margem EBIT 7,7% 9,6% - 1,8 pp
Resultados Financeiros (1.629) (2.230) -
Res. Antes Imp. e Minoritários 2.318 3.133 -26,0%

Imposto IRC 1.857 2.440 -23,9%
Interesses Minoritários (39) 47 -183,0%
Resultado Líquido Consolidado (c) 500 646 -22,6%
(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  

 

O primeiro semestre de 2013 foi caracterizado pela manutenção do clima de crise económica em 

Portugal, que se traduziu na redução do volume de investimento publicitário e um decréscimo das 

receitas de circulação. Relativamente à Cofina, o semestre em causa ficou marcado pelo arranque 

do projecto televisivo “Correio da Manhã TV”, inaugurado no dia 17 de Março.  

 

Assim, neste contexto, as receitas operacionais totais atingiram cerca de 51 milhões de Euros, 

correspondendo a um decréscimo de cerca de 9% face ao período homólogo do ano passado. 

Este decréscimo foi motivado pela descida das receitas de publicidade (-17%) e das receitas de 

circulação (-7%), tendo as receitas de marketing alternativo registado um crescimento de 5%. 
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O EBITDA registado no período em causa foi de cerca de 5,7 milhões de Euros, o que 

corresponde a uma queda de cerca de 17% year on year. A margem EBITDA alcançou os 11,3%.  

 

O resultado líquido consolidado registado no final dos primeiros seis meses de 2013 foi de 500 mil 

Euros.  

 

Em 30 de Junho de 2013, a dívida líquida nominal da Cofina era de 74,5 milhões de Euros. 

 

 

Segmento de Jornais 
 

1S 2013 1S 2012 Var (%)

(milhares de euros) 1S13/1S12

Receitas Operacionais Consolidadas 40.608 43.673 -7,0%
Circulação 21.416 22.628 -5,4%
Publicidade 13.531 15.770 -14,2%
Produtos de marketing alternativo e outros 5.661 5.275 7,3%

Custos operacionais (a) 33.913 35.893 -5,5%
EBITDA Consolidado (b) 6.695 7.780 -13,9%

Margem EBITDA 16,5% 17,8% - 1,3 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 primeiro semestre de 2013, receitas totais de cerca 

de 40,6 milhões de Euros, um decréscimo de 7% face ao mesmo período do ano anterior. As 

receitas provenientes de publicidade registaram uma quebra de cerca de 14%, para 13,5 milhões 

Euros; enquanto as receitas de circulação caíram cerca de 5%, tendo atingido cerca de 21,4 

milhões de Euros.  

 

As receitas associadas ao marketing alternativo registaram um crescimento de 7,3%, atingindo 

cerca de 5,7 milhões de Euros. 

 

Assim, o EBITDA alcançado no semestre em causa ascendeu a cerca de 6,7 milhões de Euros, 

um decréscimo de cerca de 14% face ao período homólogo do ano anterior. A margem EBITDA 

atingiu os 16,5%. 

 

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

“Correio da Manhã TV”. 
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Segmento de Revistas 

 

As receitas totais deste segmento atingiram cerca de 10,4 milhões de Euros, reflectindo um 

decréscimo de cerca de 16% face ao período homólogo de 2012. 

 

1S 2013 1S 2012 Var (%)
(milhares de euros) 1S13/1S12

Receitas Operacionais Consolidadas 10.424 12.381 -15,8%
Circulação 6.286 7.072 -11,1%
Publicidade 3.123 4.231 -26,2%
Produtos de marketing alternativo e outros 1.015 1.078 -5,8%

Custos operacionais (a) 11.372 13.200 -13,8%
EBITDA Consolidado (b) -948 -819 -

Margem EBITDA -9,1% -6,6% -
(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 11%, atingindo cerca de 6,3 milhões de Euros, 

enquanto a publicidade decresceu cerca de 26%. As receitas associadas a produtos de marketing 

alternativo caíram 5,8%. 

 

Como resultado do aprofundamento da estratégia de redução de custos que tem vindo a ser 

implementada, os custos operacionais foram reduzidos em cerca de 1,8 milhões Euros, montante 

que, no entanto, foi inferior à queda registada nas receitas, que ascendeu a cerca de 2 milhões de 

Euros. 

 

Assim, o EBITDA do segmento de revistas registado no primeiro semestre de 2013 foi de -948 mil 

Euros. 

 

 

 

 

Porto, 1 de Agosto de 2013 


