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1. P
Principa
ais facto
os do 1ºº trimes
stre de 2015
2


T
Tal como antecipado
a
o no R&C d
de 2014, o 1º trimesttre de 201 5 da IMPR
RESA foi
ffortemente
e marcado pela redu ção das re
eceitas de concursoss com partticipação
ttelefónica que, só por
p si, rep
presentou 95%
9
da re
edução gloobal das receitas.
r
P
Para este facto contribuiu o reccorde destta linha de
e receitas tter-se regis
stado no
1º trimestrre de 2014, mas ta
ambém o acordo de
e autoreguulação, e ainda o
b
barramento de cham
madas para
a a numera
ação 760 por
p parte ddos operad
dores de
ttelecomunicações. As
A receitass totais do Grupo IMPRESA
I
desceram
m 10,4%
p
para 50 M€
€.



O crescime
ento de 12
2,4% das rreceitas co
om canais de subscriição, impulsionado
p
pelas vend
das interna
acionais, nã
ão foi sufic
ciente para
a contrariarr a referida
a queda.



A
Apesar de
e uma redu
ução de 2,,3% dos custos
c
operacionais, o EBITDA
A recuou
d
de 5,6 M€ no 1º trime
estre de 20
014 para 1,0
1 M€ em 2015.



C
Com esta evolução, agravada
a pela forrte valoriza
ação do ddólar, a IM
MPRESA
a
atingiu Ressultados líquidos neg
gativos de 2,8 M€ qu
ue comparaam com 1,2 M€ no
1º trimestre de 2014.



A
Ainda assiim, a IMPR
RESA con seguiu red
duzir a sua
a dívida baancária líquida em
ccerca de 3,6
3 M€, em
m termos ho
omólogos. A este vallor há aindda que acre
escentar
u
uma reduçção de 2,8 M€ em loccações fina
anceiras.



A SIC term
minou o 1ºº trimestre de 2015 com
c
uma média de 19,2% de share e
ccontinua a liderar no target com
mercial (A//B CD 25/5
54) com 200,1% de sh
hare.



N
No horário
o nobre, a SIC contin
nua igualm
mente a lide
erar, quer no target A/B
A CD
15/54, quer no tarrget A/B CD 25/54
4, com 24,4%
2
e 225,4% de
e share,
rrespetivam
mente. Aos
s dias úteiss, essa lid
derança foi ainda maais acentuada, em
a
ambos os targets comerciais, ccom 26,0%
% e 27,5% de share, respetivam
mente.



P
Para estess bons resultados ccontribuíram a boa performannce do «Jo
ornal da
N
Noite» e a liderança absolu
uta na tellevisão po
ortuguesa da novela «Mar
S
Salgado».



N
Na área do
o publishin
ng, em term
mos editoriais, de de
estacar os lançamenttos, com
a
assinaláve
el sucesso
o, da nova
a revista do EXPRESSO “E”” e da ne
ewsletter
m
matinal “E
EXPRESSO
O Curto”, que pretende ser mais
m
um paasso na trransição
d
digital e na
a relação permanente
p
e com os leitores.



A IMPRES
SA recebeu o prémio
o «Master Capital Humano 20015», na categoria
c
«
«Melhor esstratégia de
d motivaçção e enga
agement do
os colaborradores» (iiniciativa
d
do Grupo IFE
I
e do Salão
S
Profisssional de Recursos Humanos – EXPO RH).
R
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Tabela 1. Principa
P
is Indica
adores
(V
Valores em
e €)

mar-15

mar-14

va
ar %

Rec
ceitas Con
nsolidada
as
T
Televisão
Publishing
g
Infoportuga
al & Outras
s
Intersegme
entos

50.014.467
5
7
3
37.858.630
0
1
11.798.869
9
446.565
-89.597

55.798.253
42.683.895
12.735.113
544.8
826
-165.5
581

-10,4%
1,3%
-11
-7
7,4%
-18
8,0%
-45
5,9%

Cus
stos Opera
acionais (1)
(

4
49.030.909
9

50.183.361

-2
2,3%

EBI TDA
Marge
em EBITD
DA
EBITDA Te
elevisão
EBITDA Publishing
EBITDA In
nfoportugal & Outras

983.558
2,0%
2
2.285.602
-331.025
-971.019

5.614. 892
10,1%
6.866. 899
-278.2
289
-973.7
718

-82
2,5%
-66
6,7%
-19
9,0%
0
0,3%

Res
sultado Co
onsolidad
do Líquido
o

-2.820.603
3

1.214. 376

n
n.a.

191,1

194,,7

-1
1,8%

Díviida Líquid
da (M€)

Nota: EBITDA = Resultados
R
Op
peracionais + Amortizações
s e Depreciaç
ções + Perdass de Imparida
ade. Dívida
Líquid
da = Emprésttimos (CP+MLP) – Caixa e Equivalenttes de Caixa. (1) Não connsidera Amorrtizações e
Depre
eciações e Perdas de Imparridade.
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2. A
Análise das Co
ontas Co
onsolidadas
A IM
MPRESA atingiu, no 1º trimestre de 2015, receitas
r
con
nsolidadas de 50,0 M€,
M o que
repre
esentou um
ma descida de 10,4% em relaçã
ão ao valorr de 55,8 M
M€ registad
do no 1º
trime
estre de 20
014. Esta descida dass receitas consolidada
c
as foi originnada, na su
ua quase
totaliidade, pela
a redução na rubrica
a Outras re
eceitas e, em particuular, na ru
ubrica de
conccursos com participaçã
ão telefónicca, na linha
a do já verrificado ao longo de todo o 2º
ção celebra
seme
estre de 20
014, após a entrada em
m vigor do acordo
a
de autorregulaç
a
ado entre
as op
peradoras.
Na a
atividade do 1º trimestre
e de 2015, é de referirr o seguinte:



Subida de 12,4%
% das receiitas de subs
scrição de canais.
c



Desccida de 2,0%
% das receiitas publicitá
árias.



Desccida de 1,1%
% das vend
das de publicações.



Redu
ução de 48,,8% das outtras receita
as.

Tabela 2. Receitas
R
s Totais
(
(Valores
e €)
em
Tottal Receittas
Publicidade
Subscriçã
ão Canais
Circulaçã
ão
Outras re
eceitas
Intersegm
mentos

mar-15

marr-14

v %
var

50.014.467
24.352.829
12.681.028
6.040.097
7
7.030.110
0
-89.597

55.798
8.253
24.845
5.877
11.279
9.431
6.106.720
13.731
1.806
-165. 581

-1
10,4%
-2,0%
12,4%
-1,1%
-4
48,8%
-4
45,9%

Os ccustos opera
acionais, se
em conside rar amortiza
ações e depreciações,, atingiram 49 M€, o
que rrepresentou
u uma desc
cida de 2,3 % em relaç
ção ao perío
odo homóloogo. De refe
erir que a
SIC ccontinua a amortizar
a
to
oda a sua fi cção nacional a 100%, na 1ª exibbição.
Com
m as perform
mances registadas nass receitas associadas
a
a concursoos com parrticipação
telefó
ónica, e apesar da red
dução dos ccustos operracionais, o EBITDA cconsolidado apurado
no 1ºº trimestre de
d 2015 foi de 1,0 M€ quando, no
o período homólogo dee 2014 este
e valor se
fixara
a em 5,6 M€
€.
O vo
olume de am
mortizações
s desceu 7%
%, para 1,0 M€, no 1º trimestre dee 2015.
No final do 1º trimestre
t
de
e 2015, oss resultados
s financeiro
os negativoss foram de
e 3,4 M€,
uma variação desfavoráve
d
el de 32,5%
% em relaçã
ão ao perío
odo homóloogo, explica
ada pelas
perda
as cambiaiss registadas
s.
uido no fina
al do 1º trim
mestre de 2015 foi neg
gativo, no m
montante de
e 2,8 M€,
O resultado líqu
que ccompara co
om o resulta
ado líquido positivo de 1,2 M€, obtido no 1º trrimestre de 2014.
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Tab
bela 3. Demonst
D
tração Consolid
C
dada de Resulta
ados
(V
Valores e m €)

mar-15

mar-1
14

va r %

Rec
ceitas Tota
ais
T
Televisão
P
Publishing
In
nfoportugal & Outras
In
ntersegme
entos

50.014.467
5
3
37.858.630
11.798.869
446.565
-89.597

55.798.2
253
42.683.8
895
12.735. 113
26
544.82
-165.58
81

-10
0,4%
-11,3%
-7, 4%
-18,0%
-45,9%

Cus
stos Opera
acionais (1)

4
49.030.909

50.183.3
361

-2,,3%

Tota
al EBITDA
A
Margem EB
BITDA
T
Televisão
P
Publishing
In
nfoportugal & Outras

983.558
2,0%
2
2.285.602
-331.025
-971.019

5.614.8
892
10,1%
%
6.866.8
899
-278.28
89
-973.718

-82
2,5%
-66,7%
-19,0%
3%
0,3

Amo
ortizações

950.444

1.022.122

-7, 0%

EBI T

33.114
0,1%

770
4.592.7
8,2%
%

-99
9,3%

-3
3.449.991

-2.603.2
273

-32,5%

0

0

n.a.

-3
3.416.877

1.989.4
497

n.a.

-596.274
0

775.12
21
0

n.a.
n.a.

-2
2.820.603

1.214.3
376

n.a.

M
Margem
E
EBIT
Res
sultados Financeiros
Perd
das de Imp
paridade
Res
s. Antes Im
mp. e Int. s/ Controllo
Imposto (IRC)(-)
Interesses s/ Controlo (--)
sultado Co
onsolidado Líquido
o
Res

Nota: EBITDA = Resultados Operaccionais + Amortizzações e Depre
eciações + Perd
das de Imparidaade. (1) Não co
onsidera
paridade.
Amorttizações e Depreciações e Perdas de Imp

Em ttermos de balanço, no
o 1º trimesttre de 2015
5, a dívida bancária líqquida cifrav
va-se em
191,1 M€, ou se
eja, uma re
edução de 3
3,6 M€, e, no que respeita a locaações finan
nceiras, o
valorr cifrava-se em 7,5 M€, ou seja, u ma redução
o de 2,8 M€
€ face ao tri mestre hom
mólogo.
No fiinal do 1º trimestre de
e 2015, a d ívida bancá
ária de méd
dio e longo prazo representava
cerca
a de 71% do total da dívida.
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2. T
Televisã
ão – SIC
C
Tabela 4. Indicado
ores TEL
LEVISÃO
O
(V
Valores em
e €)

mar-15

mar--14

var %

Tota
al Receita
as
Publicidade
e
Subscrição Canais
O
Outras
rece
eitas

37.858.630
3
0
1
19.296.580
0
1
12.681.028
8
5.881.022

42.683
3.895
19.766
6.299
11.279
9.431
11.638
8.165

-11,3%
-2
2,4%
12
2,4%
-49,5%

Cus
stos Opera
acionais (1)
(

3
35.573.028
8

35.816
6.996

-0
0,7%

EBI TDA

2.285.602
6,0%

6.866. 899
16,1%

-6
66,7%

1.574.202

6.114. 842

-7
74,3%

EBITDA (%)
Res
sultados Operacion
O
nais (EBIT
T)

Nota: EBITDA = Resultados Opera
acionais + Amo
ortizações e De
epreciações + Perdas
P
de Impaaridade. (1) Nã
ão considera
Amortiizações e Depre
eciações e Perd
das de Imparida
ade.

A SIC
C terminou o 1º trimes
stre de 201 5 com rece
eitas totais de
d 37,9 M€€, o que rep
presentou
uma descida de
e 11,3%.
Esta descida explica-se, na sua q
quase tota
alidade, pe
ela perform
mance das receitas
asso
ociadas a concursos
c
com
c
partici pação telefónica. De facto, o co
conjunto das Outras
receiitas, no 1º trimestre
t
de
e 2015, caiu
u 49,5%, pa
ara 5,9 M€. Esta desccida, que ve
em, aliás,
na se
equência do que já se
e verificara ao longo de todo o 2ºº semestre de 2014, explica-se
e
pela entrada em
m vigor do acordo de
e autorregu
ulação celeb
brado entree as três te
elevisões
eralistas, co
om o objetiv
vo de disciiplinar a promoção do
os concursoos com parrticipação
gene
telefó
ónica, e pe
ela restrição
o de acessso à nume
eração 760 por parte dos operad
dores de
teleccomunicações. Apesar deste barrramento terr sido entretanto levanntado, e con
nforme já
anun
nciado no re
elatório de gestão de 2014, é de
e prever que
e o impactoo da descid
da destas
receiitas, a partirr de maio, já será maiss reduzido.
No 1º trimestre de 2015, as
a receitas d
de publicida
ade descera
am 2,4%, aatingindo 19
9,3 M€, e
repre
esentaram 51%
5
do tota
al das receittas da SIC.
A SIC
C terminou o 1º trimes
stre de 201
15 com uma
a média de
e 19,2% de share e manteve
m
a
lidera
ança no tarrget comerc
cial (A/B C D 25/54), no
n universo
o dos canaiis generalis
stas, com
20,1%
% de share
e.
No h
horário nobrre, a SIC manteve a lid
derança nos
s dois principais targetts comerciais (A/B C
D 15
5/54 e A/B C D 25/54)), no univerrso dos can
nais genera
alistas, com
m 24,4% e 25,4%
2
de
share
e, respetiva
amente. Aos
s dias úteiss, a lideranç
ça foi ainda mais acenttuada, em ambos
a
os
targe
ets, com 26,0% e 27
7,5% de sh
hare, respe
etivamente.. Para estees bons re
esultados
contrribuíram a performance do “Jorrnal da Noite” e a lid
derança abbsoluta na televisão
portu
uguesa da novela
n
«Ma
ar Salgado» . Na sequência destes
s excelentess resultados
s, e já no
mês de maio, a SIC vai refforçar a sua
a aposta na
a ficção porttuguesa, coom a estreia
a de uma
2ª lin
nha de ficçã
ão, com a no
ovela “Pode
erosas”.
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Os ccanais SIC, generalista e temátticos, obtiveram, no 1º
1 trimestree de 2015, no seu
22,4%. No target comercial (A/B C D 25/54)) o grupo
conju
unto, uma quota
q
de mercado de 2
de ca
anais SIC te
erminou a liiderar, com 23,8% de share.
s
geradas pe
As re
eceitas de subscrição
s
elos 8 canais da SIC, distribuídos
d
s por cabo e satélite,
em P
Portugal e no
n estrange
eiro, cresce
eram 12,4%
%, no 1º trim
mestre de 22015, para 12,7 M€.
Este crescimento registou--se em am bos os mercados, nac
cional e esstrangeiro, mas
m com
maio
or ênfase nos
n
mercad
dos interna
acionais, attravés do aumento
a
doos subscrittores, da
vend
da de novoss canais.
A disstribuição in
nternaciona
al dos cana
ais SIC continua a serr fundamen tal na estra
atégia de
cresccimento da SIC. Neste
e sentido, n
no 1º trimes
stre de 2015, a SIC paassou a em
mitir todos
os sseus canais no exterior, com a SIC Ra
adical a se
er distribuíída para Angola
A
e
Moça
ambique através da pllataforma Z
ZAP. Em no
ovembro de
e 2014, arraancou o DS
STV Kids,
na M
Multichoice, que deu um forte con
ntributo parra o aumen
nto das receeitas intern
nacionais,
que, no 1º trime
estre de 201
15, já repressentaram 20% das rec
ceitas de su bscrição.
No 1º trimestre de 2015, os
m, no seu conjunto,
o canais p
por subscriç
ção da SIC, alcançaram
uma quota de mercado
m
de
e 3,2%, sen
ndo que a SIC
S Notícia
as se desta cou, mais uma
u
vez,
como
o o canal de
e informaçã
ão preferido
o pelos portu
ugueses, co
om 1,7% dee share.
Quan
nto aos resttantes cana
ais temático
os, no 1º trim
mestre de 2015,
2
a SIC
C Mulher obtteve uma
quota
a de mercado de 0,7%
%, a SIC Rad
dical termin
nou com 0,6
6%, a SIC K
K, apesar de
e apenas
estarr presente na plataform
ma MEO, a
alcançou 0,3% de share e a SIC Caras, lan
nçada em
deze
embro de 20
013 apenas
s na plataforrma NOS, obteve
o
uma quota de m
mercado de 0,1%.
Os sites do Univverso SIC tiveram uma
a performan
nce muito positiva no 11º trimestre de 2015,
com o tráfego a subir 44,6
6%, em term
mos homólogos, com uma médiaa de 5,1 milhões de
visita
antes únicoss. Os sites da SIC e d
da SIC Notícias sofrera
am uma proofunda remodelação
durante o exerccício de 2014, destacan
ndo-se, em particular, o novo site da SIC Nottícias.
No q
que se refe
ere aos cu
ustos opera
acionais, no
o 1º trimes
stre de 20115 registou
u-se uma
desccida de 0,7%
%.
Apessar desta re
edução e muito
m
penal izado pelas
s Outras re
eceitas, o E
EBITDA fixo
ou-se em
2,3 M
M€, no 1º triimestre de 2015,
2
send o que em 2014
2
esse valor
v
se tinhha fixado em
m 6,8 M€.
Esta evolução operaciona
l implicou, também, uma
o
u
redução dos resuultados operacionais
(EBIT
T) atingindo
o 1,6 M€, que compara
am com res
sultados de 6,1 M€ obttidos no 1º trimestre
de 20
014.
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4. IMPRES
SA Publishing
Ta
abela 5. Indicado
ores PUBLISHIN
NG
(Valores em
e €)

mar-15

mar-1
14

va
ar %

To
otal Receittas
P
Publicidade
e
C
Circulação
O
Outras
rece
eitas

11.798.869
1
9
5.049.697
6.040.097
709.075

12.735..113
5.067.5
593
6.106.7
720
1.560.8
800

-7
7,4%
-0,4%
-1,1%
-54
4,6%

Cu
ustos Operracionais (1)

1
12.129.894
4

13.013..402

-6
6,8%

-331.025
-2,8%

-278.2
289
-2,2%
%

-19
9,0%

-410.848

-362.3
365

-13
3,4%

EB
BITDA
EBITDA
A (%)
Re
esultados Operacion
nais (EBIT
T)

Nota: EBITDA = Ressultados Operac
cionais + Amorrtizações e Dep
preciações + Perdas de Impaaridade. (1) Não
o considera
eciações e Perd
das de Imparida
ade.
Amortiizações e Depre

No ssegmento do
d publishin
ng, no 1º triimestre de 2015, as receitas
r
totaais descera
am 7,4%,
para 11,8 M€, em
e compara
ação com o trimestre homólogo. Para esta ddescida con
ntribuiu a
rubricca das outras receita
as (-54,6%
%), nomeadamente as relacionaddas com venda
v
de
produtos associiados e cus
stomer publ ishing, pois
s tanto as re
eceitas de ppublicidade como as
de ccirculação atingiram,
a
no
n 1º trime stre de 2015, valores
s semelhanntes aos ob
btidos no
trime
estre homólogo.
As re
eceitas de publicidade
e, no 1º trim
mestre de 2015,
2
atingiram o monntante de 5,0
5 M€, e
manttiveram-se ao nível do
o 1º trimestrre de 2014,, com um fo
orte contribuuto da área
a digital –
Exprresso Diário
o e perform
mance dos ssites e dos classificado
os - que já represento
ou 13,8%
da to
otalidade da
as receitas de
d publicida
ade do Publishing.
Depo
ois de um ano
a de 2014 marcado
o pela quebra generaliz
zada das ccirculações, mas em
que as publicaçções do Pu
ublishing ma
antiveram as
a suas pos
sições de l iderança no
os vários
mentos de mercado, o 1º trimesstre de 2015 apresenttou já algunns comporttamentos
segm
posittivos. Assim
m, as receitas de circculação de
esceram ap
penas 1,1%
% face ao trimestre
homó
ólogo, sendo de registar o aum
mento das vendas do
d Expressso, beneficiiando do
lança
amento da nova revista
a “E”, e do Courrier Internacional e a subidaa de preço de
d quatro
publiicações, que
q
pratica
amente co
ompensaram a men
nor perforrmance de
e outras
publiicações. Ass receitas digitais
d
de circulação cresceram 30%, repreesentando 4,5% do
total das receita
as de circula
ação no 1º ttrimestre de
e 2015.
A ap
posta no dig
gital permitiu continua r a registarr, no 1º trim
mestre de 22015, uma evolução
favorrável, com as receitas digitais, de
e publicidad
de e circulação, a cresscerem 45%
% face ao
perío
odo homólogo.
Os ssites do Pub
blishing con
ntinuaram a registar um elevado volume de tráfego. Em
m média,
no fin
nal do 1º trrimestre de 2015, os ssites atingira
am 13,7 milhões de vissitantes únicos uma
subid
da homólog
ga de 11,7%
%. Ainda de
e registar o rápido cres
scimento doo tráfego mó
óvel que,
em ttermos méd
dios, no final do 1º triimestre de 2015, já re
epresentavaa 25,5% do
o tráfego
total,, contra uma média de 19,4% veriificada no ano
a de 2014
4.
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Os ccustos operracionais, no
n montante
e de 12,1 M€,
M aprese
entaram um
ma descida de 6,8%
face ao trimestre homólogo
o.
A evolução com
mbinada de receitas e ccustos operracionais pe
ermitiu estaabilizar os va
alores do
EBIT
TDA e do EB
BIT do 1º trimestre de 2015 em re
elação ao 1ºº trimestre dde 2014.
Em ttermos edittoriais, no decurso
d
do 1º trimestre de 2015, são de deestacar as seguintes
s
realizzações:


mento da “E
E”, a nova re
evista do EX
XPRESSO, um novo pproduto para
a o leitor,
o lançam
que com
mpleta a leitura do pri meiro cade
erno e do caderno
c
de economia. A “E” é
uma revvista de com
mportamenttos, dos gra
andes form
matos jornal ísticos, da cultura e
das reco
omendações de tempo
os livres.



o lançam
mento da newsletter
n
m
matinal “EX
XPRESSO Curto”,
C
quee pretende ser mais
um passso na transiç
ção digital e na relação
o permanen
nte com os leitores.
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SA Outra
as
5. IMPRES
Tabela 6. Indicado
ores IMP
PRESA Outras
O
& Interse
egmento
os
(Valores em
e €)

mar-15

mar--14

v %
var

356.968

379.2
245

-5
5,9%

In
nfoportugal & Outras
In
ntersegmen
ntos

446.565
-89.597

544.8
826
-165.5
581

-18,0%
-45,9%

Cus
stos Opera
acionais (1)
(

1.327.987
7

1.352..963

-1
1,8%

-971.019

-973.7
718

0
0,3%

-1.130.240
0

-1.159.708

2
2,5%

Tota
al Receita
as

EBI TDA
sultados Operacion
O
nais (EBIT
T)
Res

Nota: EBITDA = Resultados Opera
acionais + Amo
ortizações e De
epreciações + Perdas
P
de Impaaridade. (1) Nã
ão considera
Amortiizações e Depre
eciações e Perd
das de Imparida
ade.

Este segmento inclui os cu
ustos de ge
estão e finan
nceiros da holding e eengloba, tam
mbém, as
ativid
dades opera
acionais da
a Infoportug
gal, empres
sa dedicada
a às tecnoloogias de infformação
e prrodução de
e conteúdos
s, designad
damente fo
otografia aé
érea, cartoografia e co
onteúdos
georreferenciad
dos, e à exp
ploração do site de foto
ografia e da Academia Olhares.
No 1º trimestre de 2015, a Infoportuga
al & Outras atingiu receitas operaacionais de 446,6 mil
euross, o que re
epresentou uma desccida de 18%
%, em rela
ação ao 1º trimestre de
d 2014,
princcipalmente, nas rubrica
as de subsíd
dios, publicidade e des
senvolvimenntos aplicac
cionais.
Em ttermos de resultados,
r
no 1º trime
estre de 20
015, o EBIT
TDA e o EB
BIT deste segmento
s
foram
m negativo
os, no mo
ontante de 1,0 M€ e 1,1 M€
€, respetivaamente, re
esultados
seme
elhantes ao
os registado
os no trimesstre homólogo.
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Perspettivas
6. P
Apessar dos ressultados atingidos nesste 1º trime
estre de 2015, muito rrelacionado
os com a
reduçção nas receitas
r
de
e concurso
os com participação
p
o telefónicaa, já prev
vista nas
persp
petivas parra 2015 constantes do
o relatório de gestão de 2014, o Grupo IM
MPRESA
manttém a expe
ectativa de consolidar os indicado
ores operac
cionais, bem
m como continuar a
reduçção do passivo remunerado.

Lisbo
oa, 4 de ma
aio de 2015

Pela Administra
ação
José
é Freire
Direttor Relações com Inves
stidores
www
w.impresa.ptt
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IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUBSIDIÁRIAS
DEMONSTRAÇÕES CONDENSADAS CONSOLIDADAS DA POSIÇÃO FINANCEIRA
EM 31 DE MARÇO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO

Notas

31 de Março
de 2015

31 de Dezembro
de 2014

ACTIVOS NÃO CORRENTES:
Goodwill
Activos intangíveis
Activos fixos tangíveis
Investimentos financeiros
Propriedades de investimento
Direitos de transmissão de programas e existências
Outros activos não correntes
Activos por impostos diferidos
Total de activos não correntes

300.892.821
300.532
27.885.658
6.372.795
5.912.440
7.832.510
5.569.492
1.683.006
356.449.254

300.892.821
473.910
28.177.221
6.592.199
5.912.440
9.280.535
5.647.935
983.814
357.960.875

ACTIVOS CORRENTES:
Direitos de transmissão de programas e existências
Clientes e contas a receber
Outros activos correntes
Caixa e equivalentes de caixa
Total de activos correntes
TOTAL DO ACTIVO

16.478.076
34.845.765
6.320.922
2.604.832
60.249.595
416.698.849

15.261.451
24.710.229
4.327.395
4.820.134
49.119.209
407.080.084

CAPITAL PRÓPRIO:
Capital
Prémio de emissão de acções
Reserva legal
Resultados transitados e outras reservas
Resultado consolidado líquido do período
Capital próprio atribuível aos accionistas da Empresa-mãe
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO

84.000.000
36.179.272
1.108.090
16.308.516
(2.820.603)
134.775.275
134.775.275

84.000.000
36.179.272
1.108.090
5.302.172
11.006.344
137.595.878
137.595.878

PASSIVO:
PASSIVOS NÃO CORRENTES:
Empréstimos obtidos
Locações financeiras
Provisões
Passivos por impostos diferidos
Total de passivos não correntes

135.641.104
5.501.454
5.449.234
353.515
146.945.307

135.494.549
5.840.452
5.314.234
353.515
147.002.750

PASSIVOS CORRENTES:
Empréstimos obtidos
Fornecedores e contas a pagar
Locações financeiras
Outros passivos correntes
Total de passivos correntes
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

58.014.030
36.720.271
2.043.364
38.200.602
134.978.267
416.698.849

45.724.918
36.367.265
2.381.515
38.007.758
122.481.456
407.080.084

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUBSIDIÁRIAS
DEMONSTRAÇÕES CONDENSADAS CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS
DOS TRIMESTRES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2015 E 2014
(Montantes expressos em Euros)

Notas
PROVEITOS OPERACIONAIS:
Prestações de serviços
Vendas
Outros proveitos operacionais
Total de proveitos operacionais
CUSTOS OPERACIONAIS:
Custo dos programas emitidos e das mercadorias vendidas
Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal
Amortizações e depreciações
Provisões e perdas de imparidade
Outros custos operacionais
Total de custos operacionais
Resultados operacionais
RESULTADOS FINANCEIROS:
Ganhos / (perdas) em empresas associadas
Juros e outros custos e proveitos financeiros
Resultados antes de impostos
Impostos sobre o rendimento do período
Resultado consolidado líquido do período

31 de Março
de 2015

31 de Março
de 2014

43.452.054
6.437.045
125.368
50.014.467

48.348.571
7.217.934
231.748
55.798.253

(19.872.465)
(15.458.947)
(13.177.867)
(950.444)
(135.000)
(386.630)
(49.981.353)
33.114

(20.642.843)
(15.726.468)
(13.245.982)
(1.022.122)
(120.000)
(448.068)
(51.205.483)
4.592.770

14.696
(3.464.687)
(3.449.991)
(3.416.877)
596.274
(2.820.603)

255.886
(2.859.159)
(2.603.273)
1.989.497
(775.121)
1.214.376

