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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) 3T 2013 3T 2012 Var (%)
3T13/3T12

Receitas Operacionais 27.560 29.547 -6,7%
Circulação 15.340 16.531 -7,2%
Publicidade 8.457 9.114 -7,2%
Produtos de marketing alternativo e outros 3.763 3.902 -3,6%
Receitas por segmentos 27.560 29.547 -6,7%

Jornais 21.929 23.063 -4,9%
Revistas 5.631 6.484 -13,2%

Custos operacionais (a) 23.562 25.168 -6,4%
EBITDA Consolidado (b) 3.998 4.378 -8,7%

Margem EBITDA 14,5% 14,8% - 0,3 p.p.
Jornais 3.906 4.369 -10,6%
Margem EBITDA Jornais 17,8% 18,9% - 1,1 p.p.
Revistas 92 9 922,2%
Margem EBITDA Revistas 1,6% 0,1% + 1,5 p.p.

Amortizações (-) 896 798 12,3%
EBIT 3.102 3.580 -13,4%

Margem EBIT 11,3% 12,1% - 0,9 pp
Resultados Financeiros (440) (833) -
Res. Antes Imp. e Minoritários 2.662 2.748 -3,1%
Imposto IRC 1.558 1.194 30,5%
Interesses sem controlo 50 (22) ss
Resultado Líquido Consolidado (c) 1.054 1.576 -33,1%

(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 terceiro trimestre de 2013 foi caracterizado por um abrandamento das taxas de decréscimo do 

investimento publicitário. 

 

Assim, neste contexto, as receitas operacionais totais atingiram cerca de 27,6 milhões de Euros, 

correspondendo a um decréscimo de cerca de 7% face ao período homólogo do ano passado. 

Este decréscimo foi motivado pela descida das receitas de circulação e de publicidade, ambas 

registando quedas de 7,2%, e pela redução de 3,6% verificada nas receitas de marketing 

alternativo. 
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O EBITDA registado no período em causa foi de cerca de 4 milhões de Euros, o que corresponde 

a uma queda de cerca de 8,7% year on year. A margem EBITDA alcançou os 14,5%.  

 

O resultado líquido consolidado registado no final do terceiro trimestre de 2013 foi de cerca de 1 

milhão de Euros. 

 

Em 30 de Setembro de 2013, a dívida líquida nominal da Cofina era de 74,8 milhões de Euros. 

 

 

Segmento de Jornais 
 

3T 2013 3T 2012 Var (%)

(milhares de euros) 3T13/3T12

Receitas Operacionais Consolidadas 21.929 23.063 -4,9%
Circulação 11.929 12.656 -5,7%
Publicidade 6.828 7.202 -5,2%
Produtos de marketing alternativo e outros 3.172 3.205 -1,0%

Custos operacionais (a) 18.023 18.694 -3,6%
EBITDA Consolidado (b) 3.906 4.369 -10,6%

Margem EBITDA 17,8% 18,9% -1,1 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 terceiro semestre de 2013, receitas totais de cerca 

de 22 milhões de Euros, um decréscimo de cerca de 5% face ao mesmo período do ano anterior. 

As receitas provenientes de publicidade registaram uma quebra de cerca de 5,2%, para 6,8 

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

de 11,9 milhões de Euros. As receitas associadas ao marketing alternativo registaram um ligeiro 

decréscimo de 1%, atingindo cerca de 3,2 milhões de Euros. 

 

Assim, o EBITDA alcançado no trimestre em causa ascendeu a 3,9 milhões de Euros, um 

decréscimo de 10,6% face ao período homólogo do ano anterior. A margem EBITDA atingiu os 

17,8%. 

 

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

“Correio da Manhã TV”, inaugurado no dia 17 de Março de 2013. 
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Segmento de Revistas 

 

As receitas totais deste segmento atingiram cerca de 5,6 milhões de Euros, reflectindo um 

decréscimo de cerca de 13% face ao período homólogo de 2012. 

 

3T 2013 3T 2012 Var (%)
(milhares de euros) 3T13/3T12

Receitas Operacionais Consolidadas 5.631 6.484 -13,2%
Circulação 3.411 3.874 -12,0%
Publicidade 1.629 1.912 -14,8%
Produtos de marketing alternativo e outros 591 698 -15,3%

Custos operacionais (a) 5.539 6.475 -14,5%
EBITDA Consolidado (b) 92 9 -

Margem EBITDA 1,6% 0,1% + 1,5 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 12%, atingindo cerca de 3,4 milhões de Euros, 

enquanto a publicidade diminuiu cerca de 15%. As receitas associadas a produtos de marketing 

alternativo caíram 15%. 

 

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

implementada, os custos operacionais foram reduzidos em cerca de 0,94 milhões de Euros, 

montante que compensou o valor absoluto da queda registada nas receitas, que ascendeu a cerca 

de 0,85 milhões de Euros. 

 

Assim, o EBITDA do segmento de revistas registado no terceiro trimestre de 2013 foi de 92 mil 

Euros. 
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Resultados acumulados 9 meses 2013 

 

(milhares de euros) 9M 2013 9M 2012 Var (%)
9M13/9M12

Receitas Operacionais 78.592 85.602 -8,2%
Circulação 43.042 46.231 -6,9%
Publicidade 25.111 29.115 -13,8%
Produtos de marketing alternativo e outros 10.439 10.256 1,8%
Receitas por segmentos 78.592 85.602 -8,2%

Jornais 62.537 66.737 -6,3%
Revistas 16.055 18.865 -14,9%

Custos operacionais (a) 68.847 74.263 -7,3%
EBITDA Consolidado (b) 9.745 11.339 -14,1%

Margem EBITDA 12,4% 13,2% - 0,8 p.p.
Jornais 10.601 12.149 -12,7%
Margem EBITDA Jornais 17,0% 18,2% - 1,3 p.p.
Revistas -856 -810 -
Margem EBITDA Revistas -5,3% -4,3% - 1,0 p.p.

Amortizações (-) 2.696 2.396 12,5%
EBIT 7.049 8.943 -21,2%

Margem EBIT 9,0% 10,4% - 1,5 pp
Resultados Financeiros (2.069) (3.062) -
Res. Antes Imp. e Minoritários 4.980 5.881 -15,3%

Imposto IRC 3.415 3.634 -6,0%
Interesses sem controlo 11 25 -56,0%
Resultado Líquido Consolidado (c) 1.554 2.222 -30,1%
(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, os primeiros nove meses do ano registaram receitas de 78,6 milhões de 

Euros, um decréscimo de 8% face ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA atingiu os 9,7 

milhões de Euros (-14%), enquanto o lucro foi de cerca de 1,6 milhões de Euros, registando um 

decréscimo de 30%. 

 

 

 

 

 

Porto, 30 de Outubro de 2013 


