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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) 1T 2014 1T 2013 Var (%)
1T14/1T13

Receitas Operacionais 24.085 24.600 -2,1%
Circulação 13.031 13.914 -6,3%
Publicidade 7.326 7.953 -7,9%
Produtos de marketing alternativo e outros 3.728 2.733 36,4%
Receitas por segmentos 24.085 24.600 -2,1%

Jornais 19.523 19.433 0,5%
Revistas 4.562 5.167 -11,7%

Custos operacionais (a) 20.894 21.694 -3,7%
EBITDA Consolidado (b) 3.191 2.906 9,8%

Margem EBITDA 13,2% 11,8% + 1,4p.p.
Jornais 3.429 3.259 5,2%
Margem EBITDA Jornais 17,6% 16,8% + 0,8 p.p.
Revistas -238 -353 -32,6%
Margem EBITDA Revistas -5,2% -6,8% ss

Amortizações (-) 740 900 -17,8%
EBIT 2.451 2.006 22,2%

Margem EBIT 10,2% 8,2% - 0,3 pp
Resultados Financeiros (1.172) (896) -
Res. Antes Imp. e Minoritários 1.279 1.110 15,2%
Imposto IRC 440 864 -49,1%
Interesses sem controlo (26) (31) -16,1%
Resultado Líquido Consolidado (c) 865 277 212,3%

(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  

 

Resultado líquido cresce cerca de 212% 

  

O primeiro trimestre de 2014 ficou marcado por um crescimento do EBITDA de cerca de 10% e 

por um crescimento do resultado líquido superior a 200%. 

 

Tal facto resulta, em termos exógenos, de um sentimento de ligeira melhoria da envolvente 

macroeconómica e, em termos orgânicos, do desempenho do canal Correio da Manhã TV, cujos 

indicadores estão integrados no segmento de jornais. 
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Assim, as receitas totais da Cofina no primeiro trimestre de 2014 caíram cerca de 2,1%, embora o 

segmento de jornais, que representa mais de 80% das receitas, tenha registado um crescimento 

de 0,5% relativamente ao período homólogo de 2013. Detalhando, verifica-se que a circulação e a 

publicidade registaram decréscimos de 6,3% e 7,9%, respectivamente, enquanto que as receitas 

de marketing alternativo e outros, cresceram cerca de 36%.  

 

Durante o período em causa, a Cofina prosseguiu a sua política de gestão criteriosa de custos, 

adaptando a estrutura à realidade do mercado. Assim, os custos operacionais excluindo 

amortizações, atingiram cerca de 20,9 milhões de Euros, o que corresponde a uma redução de 

cerca de 4%.  

 

Neste sentido, o EBITDA registado foi de cerca de 3,2 milhões de Euros, o que corresponde a um 

crescimento de cerca de 10% year on year. A margem EBITDA alcançou os 13,2%, tendo-se 

reforçado em cerca de 1,4 pontos percentuais. 

 

O resultado líquido consolidado registado no final dos primeiros três meses de 2013 foi de 865 mil 

Euros, tendo crescido cerca de 212%. 

 

Em 31 de Março de 2014, a dívida líquida nominal da Cofina era de 74,3 milhões de Euros. 

 

Segmento de Jornais 
 

1T 2014 1T 2013 Var (%)

(milhares de euros) 1T13/1T13

Receitas Operacionais 19.523 19.433 0,5%
Circulação 10.235 10.762 -4,9%
Publicidade 5.960 6.473 -7,9%
Produtos de marketing alternativo e outros 3.328 2.198 51,4%

Custos operacionais (a) 16.094 16.174 -0,5%
EBITDA (b) 3.429 3.259 5,2%

Margem EBITDA 17,6% 16,8% +0,8 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 trimestre de 2014, receitas totais de cerca 

de 19,5 milhões de Euros, um ligeiro crescimento de 0,5% face ao mesmo período do ano 

anterior. As receitas provenientes de publicidade registaram uma quebra de cerca de 8%, para 

cerca de 6 milhões de Euros; enquanto as receitas de circulação caíram 5%, tendo atingido cerca 

de 10,2 milhões de Euros.  

As receitas associadas ao marketing alternativo registaram um crescimento de 52%, atingindo 

cerca de 3,3 milhões de Euros. Os resultados do canal “Correio da Manhã TV”, que estão 
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integrados no segmento de jornais, ascenderam, durante o primeiro trimestre de 2014, a cerca de 

1,5 milhões de Euros. 

 

Assim, o EBITDA alcançado no trimestre em causa ascendeu a cerca de 3,4 milhões de Euros, 

um crescimento de cerca de 5% face ao período homólogo do ano anterior. A margem EBITDA 

atingiu os 17,6%, tendo-se reforçado em 0,8 pontos percentuais. 

 

Segmento de Revistas 

 

As receitas totais deste segmento atingiram cerca de 4,6 milhões de Euros, reflectindo um 

decréscimo de cerca de 12% face ao período homólogo de 2013. 

 

1T 2014 1T 2013 Var (%)
(milhares de euros) 1T14/1T13

Receitas Operacionais 4.562 5.167 -11,7%
Circulação 2.796 3.152 -11,3%
Publicidade 1.366 1.480 -7,7%
Produtos de marketing alternativo e outros 400 535 -25,2%

Custos operacionais (a) 4.800 5.520 -13,0%
EBITDA (b) -238 -353 -32,6%

Margem EBITDA -5,2% -6,8% ss
(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 2,8 milhões de Euros, 

enquanto a publicidade decresceu cerca de 8%. As receitas associadas a produtos de marketing 

alternativo registaram um decréscimo de 25%.Conforme tem vindo a ser realizado, a estratégia de 

redução de custos que tem vindo a ser implementada permitiu reduzir os custos operacionais em 

cerca de 720 mil Euros, montante superior à queda registada nas receitas, que foi de cerca de 605 

mil Euros. 

 

Assim, o EBITDA deste segmento registado no primeiro trimestre de 2013 foi de -238 mil Euros. 

 

Perspectivas 

 

Após mais de 24 meses sucessivos de quedas registadas nas receitas de publicidade, o mês de 

Abril de 2014 registou, pela primeira vez, um crescimento de cerca de 7%. 

 

Porto, 7 de Maio de 2014 


