COFINA, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Rua do General Norton de Matos, 68, r/c – Porto
Pessoa Colectiva Número 502 293 225
Capital Social: 25.641.459 Euros

Informação financeira do primeiro trimestre de 2017
(não auditada)

A informação financeira consolidada da Cofina do primeiro trimestre de 2017, preparada de
acordo com os princípios de reconhecimento e mensuração das Normas Internacionais de Relato
Financeiro (IFRS), pode ser apresentada como segue:
1T 2017

(milhares de euros)

Receitas Operacionais
Circulação
Publicidade
Produtos de marketing alternativo e outros
Receitas por segmentos
Jornais
Revistas
Custos operacionais (a)
EBITDA Consolidado (b)
Margem EBIT DA
Jornais
Margem EBIT DA Jornais
Revistas
Margem EBIT DA Revistas
Amortizações (-)
EBIT
Margem EBIT
Resultados Financeiros
Res. Antes Imp. e Minoritários
Imposto IRC
Resultado Líquido Consolidado (c)

1T 2016

20.554
11.106
6.384
3.064
20.554
17.330
3.224
18.217
2.337
11,4%
2.875
16,6%
-538
-

22.584
12.645
6.411
3.528
22.584
18.457
4.127
19.701
2.883
12,8%
3.256
17,6%
-373
-

462
1.875
9,1%
(991)
884
236
648

632
2.251
10,0%
(716)
1.535
532
1.003

Var (%)
1T17/1T16

-9,0%
-12,2%
-0,4%
-13,2%
-9,0%
-6,1%
-21,9%
-7,5%
-18,9%
- 1,4 p.p.
-11,7%
- 1,0 p.p.
44,2%
ss
-26,9%
-16,7%
- 0,9 p.p.
38,4%
-42,4%
-55,6%
-35,4%

(a) Custos operacionais ex cluindo amortizações
(b) EBITDA = resultados antes de impostos, resultados financeiros e amortizações e depreciações
(c) Resultado líquido atribuív el aos accionistas da Empresa mãe

O período em causa foi caracterizado por um decréscimo das receitas totais comparativamente
com o período homólogo do ano anterior (-9%), tendo-se registado um decréscimo em todas as
suas componentes: receitas de circulação (-12%), receitas de publicidade (-0,4%) e receitas de
marketing alternativo e outros (-13%).

O EBITDA registado atingiu cerca de 2,3 milhões de Euros, o que corresponde a um decréscimo
de cerca de 19% face ao período homólogo do ano anterior.

O resultado líquido consolidado atingiu cerca de 0,6 milhões de Euros.
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Em 31 de Março de 2017, a dívida líquida nominal da Cofina era de 58,4 milhões de Euros.

Por forma a fazer frente ao ambiente extremamente adverso de mercado, a Cofina aprofundou a
sua política de reforço da eficiência operativa, tendo sido implementadas medidas de corte de
custos nas áreas mais expostas ao ciclo, bem como, uma reorganização da estrutura organizativa.

Paralelamente, a Cofina está a desenvolver novas unidades de negócio, destacando-se uma
plataforma de jogo on-line, que deverá estar operacional durante o segundo trimestre de 2017.

De seguida, são apresentados alguns indicadores dos principais segmentos de negócio:
Segmento de Jornais
1T 2017

1T 2016

(milhares de euros)

Receitas Operacionais
Circulação
Publicidade
Produtos de marketing alternativo e outros
Custos operacionais (a)
EBITDA (b)
Margem EBITDA

17.329
9.351
5.361
2.617
14.454
2.875
16,6%

18.457
10.332
5.258
2.867
15.201
3.256
17,6%

Var (%)
1T17/1T16

-6,1%
-9,5%
2,0%
-8,7%
-4,9%
-11,7%
- 1,0 p.p.

(a) Custos operacionais ex cluindo amortizações
(b) EBITDA = resultados antes de impostos, resultados financeiros e amortizações e depreciações

O segmento de jornais da Cofina registou, no primeiro trimestre de 2017, receitas totais de cerca
de 17,3 milhões de Euros, um decréscimo de cerca de 6% face ao período homólogo do ano
anterior. As receitas provenientes de circulação registaram um decréscimo de cerca de 10% para
9,4 milhões de Euros. As receitas associadas ao marketing alternativo registaram um decréscimo
de cerca de 9%, atingindo 2,6 milhões de Euros.

As receitas de publicidade, por seu turno, registaram um crescimento de 2%, tendo atingido cerca
de 5,4 milhões de Euros.

Assim, o EBITDA do segmento de jornais ascendeu a 2,9 milhões de Euros, um decréscimo de
cerca de 12% face ao período homólogo do exercício anterior. A margem EBITDA atingiu os
16,6%.

O segmento de jornais inclui os resultados do canal “Correio da Manhã TV”, o qual tem batido
sistematicamente records de audiência. Assim, no primeiro trimestre de 2017, a CMTV registou
um share de 2,5%, sendo o canal com maior audiência no cabo e o quarto maior canal português
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atrás dos Free to Air, estando apenas presente em 85% do mercado (já que ainda não está
presente nas plataformas Vodafone e Nowo).

Segmento de Revistas

Durante os primeiros três meses de 2017, as receitas totais deste segmento atingiram cerca de
3,2 milhões de Euros, reflectindo um decréscimo de cerca de 22% face ao período homólogo do
ano transacto.
1T 2017

1T 2016

(milhares de euros)

Receitas Operacionais
Circulação
Publicidade
Produtos de marketing alternativo e outros
Custos operacionais (a)
EBITDA (b)
Margem EBITDA

3.225
1.755
1.023
447
3.763
-538
-

4.127
2.313
1.153
661
4.500
-373
-

Var (%)
1T17/1T16

-21,9%
-24,1%
-11,3%
-32,4%
-16,4%
-44,2%
ss

(a) Custos operacionais ex cluindo amortizações
(b) EBITDA = resultados antes de impostos, resultados financeiros e amortizações e depreciações

As receitas de circulação registaram um decréscimo de 24%, atingindo cerca de 1,8 milhões de
Euros, enquanto a publicidade decresceu cerca de 11%. As receitas associadas a produtos de
marketing alternativo registaram uma queda de 32%.

O EBITDA do segmento de revistas foi de - 538 mil Euros.

Registe-se que no âmbito do processo de reorganização foi encerrada a edição impressa da
revista semanal Flash (mantendo-se a edição online apenas), o que implicou custos não
recorrentes e menos receitas comparativamente com o período homólogo do ano anterior.
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COFINA, SGPS, S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DA POSIÇÃO FINANCEIRA
(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO

31.03.2017

31.12.2016

ACTIVOS NÃO CORRENTES
Activos fixos tangíveis
Goodw ill
Activos intangíveis
Investimentos em associadas
Investimentos disponíveis para venda
Outros activos não correntes
Activos por impostos diferidos
Total de activos não correntes

2.917.555
84.777.180
14.255
3.459.093
9.080
36.808
547.120
91.761.092

3.169.478
84.777.180
130.544
3.266.782
9.080
32.383
547.120
91.932.567

ACTIVOS CORRENTES
Inventários
Clientes
Estado e outros entes públicos
Outras dívidas de terceiros
Outros activos correntes
Caixa e equivalentes de caixa
Total de activos correntes

1.659.512
8.851.011
901.162
871.262
6.957.315
7.662.260
26.902.522

1.808.928
10.223.150
894.477
264.777
7.181.278
9.403.739
29.776.349

118.663.614

121.708.916

25.641.459
15.874.835
5.409.144
(577.808)
(20.330.052)
648.239
26.665.817

25.641.459
15.874.835
5.409.144
(594.244)
(24.663.549)
4.333.011
26.000.656

-

-

26.665.817

26.000.656

32.675.243
33.929
7.759.291
40.468.463

33.158.397
33.929
7.790.467
40.982.793

PASSIVO CORRENTE
Empréstimos bancários
Outros empréstimos
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outros credores correntes
Outros passivos correntes
Total de passivos correntes

28.722
32.789.151
7.276.478
2.805.325
1.098.190
7.531.469
51.529.334

33.546.302
8.773.388
3.107.294
1.420.964
7.877.519
54.725.467

TOTAL DO PASSIVO

91.997.797

95.708.260

118.663.614

121.708.916

TOTAL DO ACTIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital social
Prémios de emissão de ações
Reserva legal
Reversas de conversão cambial
Outras reservas
Resultado líquido atribuível aos accionistas da Empresa-mãe
Total do capital próprio atribuível aos accionistas da Empresa-mãe
Interesses sem controlo
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
PASSIVO
PASSIVO NÃO CORRENTE
Outros empréstimos
Outros credores não correntes
Provisões
Total de passivos não correntes

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO
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COFINA, SGPS, S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
(Montantes expressos em Euros)
31.03.2017
Vendas
Prestações de serviços
Outros proveitos
Custo das vendas

31.03.2016

11.106.365

12.644.935

6.383.896

6.411.363

3.063.594

3.528.097

(2.593.146)

(2.905.508)

Fornecimentos e serviços externos

(8.150.735)

(8.571.411)

Custos com o pessoal

(7.414.673)

(8.048.184)

(461.517)

(632.510)

Amortizações e depreciações
Provisões e perdas por imparidade

(31.824)

(94.503)

Outros custos

(26.943)

(81.705)

(375.541)
(634.728)
19.017

33.031
(754.764)
5.547

883.766

1.534.388

Resultados relativos a empresas associadas
Custos financeiros
Proveitos financeiros
Resultado antes de impostos
Impostos sobre o rendimento
Resultado líquido consolidado do exercício

Porto, 5 de Maio de 2017

_______________________________
O Conselho de Administração
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(235.526)

(531.727)

648.239

1.002.661

